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Nota Prévia
Uma educação que se configure no quadro dos
valores da cidadania, que vise a educação para a paridade
e se alicerce no desenvolvimento de práticas coeducativas não se coaduna com conceções estereotipadas de
feminidade e de masculinidade, nem com desequilíbrios
na visibilidade e no tratamento conferidos à participação
de mulheres e de homens nas diferentes áreas do conhecimento, da cultura e da organização social.
A (in)visibilidade e a estereotipia de género continuam presentes nos programas curriculares e nos materiais
pedagógicos, perpetuando modelos de mulheres e de
homens profundamente assimétricos quanto ao valor individual e social atribuído a umas e a outros. A reprodução
de desigualdades de género em educação assume hoje
contornos subtis e quase invisíveis, condicionando as
opções e os projetos de vida futura de raparigas e rapazes.
Os efeitos estão patentes nos desequilíbrios significativos
que subsistem entre mulheres e homens em áreas como
a participação cívica e política, a tomada de decisão,
a organização familiar, o mercado de trabalho e o uso
do tempo.
A integração da dimensão de género na prática
pedagógica de docentes e de educadoras/es que viabilize
a emergência, no sistema educativo, de modelos sociais,
7

femininos e masculinos, mais diversificados, exige uma
maior aproximação entre a investigação científica e a
prática educativa.
A Coleção Fio de Ariana tem como objetivo contribuir para essa aproximação através da divulgação da
investigação realizada no âmbito dos Estudos sobre
Género e dos Estudos sobre as Mulheres. Ao dar visibilidade à participação das mulheres em todas as esferas
da atividade humana, pretende-se evidenciar o facto de
que as mulheres e homens constituem, e sempre constituíram, elementos indissociáveis e partes integrantes de
um mesmo sujeito social, múltiplo e atuante.
Esperamos pois que a Coleção Fio de Ariana possa
continuar a contribuir para que a dimensão da relação
entre mulheres e homens se torne elemento estruturante
de toda a interpretação e conhecimento que vamos construindo sobre a realidade social.
Nesta segunda edição, optou a Comissão por proceder à atualização da ortografia de todas as transcrições
de textos e excertos das fontes utilizadas nesta obra, em
consonância com o atual Acordo Ortográfico.

Comissão para a Cidadania
e a Igualdade de Género
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Cronologia
1878
– Carolina Beatriz Ângelo nasce na cidade da Guarda,
filha de Viriato António Ângelo e de Emília Barreto
Ângelo.
1889
– Morte do rei D. Luiz e subida ao trono do rei D. Carlos.
– Primeira mulher licenciada em Medicina na Escola
Médico-Cirúrgica de Lisboa – Elisa Augusta da Conceição
de Andrade.
1891
– Congresso do Partido Republicano e aprovação do seu
programa oficial.
– Primeira tentativa de implantação da República no
Porto.
1892
– Publicação de A Mulher em Portugal de D. António
da Costa, que estuda os aspetos históricos, legais,
culturais e profissionais das mulheres.
– Congresso do Partido Republicano em Coimbra e fundação do Partido Nacionalista.
1902
– Carolina Beatriz Ângelo conclui o curso de Medicina
em Lisboa, casa com Januário Barreto, médico e ativista republicano, e inicia a sua atividade profissional
como médica, vindo a dedicar-se à especialidade de
ginecologia.
9

Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911)

1905
– Publicação de Às Mulheres Portuguesas de Ana de
Castro Osório, que se pode considerar um manifesto
feminista.
1906
– Governo ditatorial de João Franco.
– Congresso do Partido Republicano no Porto.
– Carolina Beatriz Ângelo adere ao Comité Português
da Associação francesa La Paix et le Désarmement par
les Femmes.
1907
– Integra o Grupo Português de Estudos Feministas,
fundado no mesmo ano por Ana de Castro Osório,
adere à Maçonaria, vindo a ser Venerável da Loja
Humanidade.
1908
– Tentativa de golpe para derrubar a monarquia e prisão de vários chefes republicanos como António José
de Almeida e Afonso Costa.
– Assassinato do rei D. Carlos e do príncipe D. Luís
Filipe.
– Carolina Beatriz Ângelo toma parte no I Congresso
Nacional do Livre Pensamento, em Lisboa.
– Dá-se início ao processo de formação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, em que desempenhará cargos dirigentes.
– O Grupo Português de Estudos Feministas cessa a sua
atividade.

1909
– Primeira Assembleia Geral da Fundação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas em 27 de fevereiro,
passando a considerar-se esta data como data oficial
da sua constituição.
– Publica-se o primeiro número do órgão da Liga, a
revista A Mulher e a Criança.
– Congresso do Partido Republicano em Setúbal, em
abril. A Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
é representada por Ana de Castro Osório. Carolina
Beatriz Ângelo envia uma mensagem.
1910
– Congresso do Partido Republicano no Porto.
– Eleições para o Parlamento – o Partido Republicano
elege 14 deputados.
– Implantação da República e constituição do Governo
Provisório presidido por Teófilo Braga.
– Carolina Beatriz Ângelo é eleita Vice-Presidente da
Liga e integra a delegação que apresenta cumprimentos ao Presidente do Governo Provisório.
– Promulgação da Lei do Divórcio e das Leis da Família.
– Morre o Dr. Januário Barreto, marido de Carolina
Beatriz Ângelo.
1911
– Entrega pela Liga Republicana das Mulheres Portuguesas de uma Representação ao Presidente do Governo Provisório, Teófilo Braga, sobre vários aspetos da
situação das mulheres portuguesas, incluindo o voto;
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da delegação faz parte Carolina Beatriz Ângelo, de
novo eleita Vice-Presidente da Liga (fevereiro).
– Publicação da primeira Lei Eleitoral da República
(março).
– Decisão da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas no sentido de duas sócias requererem a inscrição
nos cadernos eleitorais (março).
– Lei da Separação entre o Estado e a Igreja.
– Carolina Beatriz Ângelo demite-se de dirigente da
Liga, conjuntamente com outras feministas, como Ana
de Castro Osório, por divergências relativas à prioridade e âmbito do voto feminino e à liberdade religiosa na organização. No mesmo mês, Carolina Beatriz
Ângelo apresenta requerimento para inscrição no
recenseamento eleitoral, que é recusado, apresenta
recurso para o tribunal e recebe sentença favorável
(abril).
– Fundação da Associação de Propaganda Feminista,
sendo Carolina Beatriz Ângelo uma das fundadoras,
conjuntamente com Ana de Castro Osório, e a sua
primeira Presidente (maio).
– Carolina Beatriz Ângelo vota para a Assembleia
Constituinte em 28 de maio, um facto com notáveis
repercussões a nível nacional e internacional.
– Publica-se o último número da revista da Liga A
Mulher e a Criança.
– Inaugura-se, em junho, a Assembleia Nacional Constituinte que sanciona a implantação da República.
12

– Carolina Beatriz Ângelo chefia uma delegação da
Associação recebida por Afonso Costa, o qual a denomina de “sufragista prática”, e manifesta a convicção
de que a Assembleia Constituinte não poderá deixar
de conceder o voto restrito às mulheres (junho).
– A Associação de Propaganda Feminista entrega, em
julho, uma Representação à Assembleia Nacional Constituinte sobre a questão do voto feminino, subscrita
por Carolina Beatriz Ângelo, entre outras feministas.
– Promulgação da Constituição da República (agosto).
– Publica-se o primeiro número do novo órgão da Liga,
A Madrugada.
– Governo de João Chagas e cisão no Partido Republicano Português em quatro tendências: democráticos ou
radicais, unionistas evolucionistas e independentes.
– No mês de outubro, morre Carolina Beatriz Ângelo,
deixando uma filha de 8 anos de idade, Maria Emília
Ângelo Barreto.
– Romagem ao seu túmulo e homenagem em sessão solene organizada pela Liga e Associação de Propaganda
Feminista.
– Filiação da Associação na Aliança Internacional para o
Sufrágio das Mulheres – International Woman Suffrage
Alliance.
1912
– Publicação do primeiro número da revista A Mulher
Portuguesa, órgão da Associação de Propaganda Feminista.
13
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– Aprovação pelo Senado de disposição concedendo
o voto às mulheres maiores de 25 anos com curso
superior, secundário ou especial, disposição que não
será posteriormente ratificada pela Câmara dos
Deputados.
– Representação da Liga ao Presidente da Câmara dos
Deputados alargando as disposições aprovadas pelo
Senado e pedindo o direito de voto para mulheres
contribuintes, chefes de família, professoras ou operárias.
1913
– Publicação do último número da revista A Mulher
Portuguesa.
– Congresso Republicano de Aveiro. A Liga envia uma
mensagem em que refere o sufrágio feminino pendente na Câmara dos Deputados.
– O deputado Jacinto Nunes apresenta uma moção
para que se conceda o voto às mulheres e aos analfabetos, isto é, a todos os cidadãos maiores de 21.
– É aprovada nova Lei Eleitoral em 3 de julho, especificando que são eleitores os portugueses do sexo
masculino.
1914
– Fundação do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e sua adesão ao Conselho Internacional das
Mulheres – International Council of Women – que tinha
entre os seus objetivos a concessão do direito de voto
às mulheres.

1915
– Inicia-se a publicação do jornal A Semeadora, propriedade da Empresa de Propaganda Feminista e Defesa
dos Direitos da Mulher, que funciona como órgão da
Associação, embora esta seja apenas acionista.
– Nova Lei Eleitoral que mantém a exclusão das mulheres.
– Entrega no Senado e Câmara dos Deputados, e também a Teófilo Braga, Bernardino Machado e Afonso
Costa, de uma Representação conjunta ao Governo e
ao Parlamento, pelo Grémio Carolina Ângelo e Associação de Propaganda Feminista, com as principais
reivindicações das mulheres portuguesas, incluindo o
acesso ao voto e à representação.
– Fundação da Associação Feminina de Propaganda
Democrática, constituída por dissidentes da Liga.
1916
– Portugal entra na Grande Guerra ao lado dos Aliados.
– Fundação da Cruzada das Mulheres Portuguesas para
apoio aos soldados participantes na I Guerra Mundial
e suas famílias.
1917
– Ditadura militar de Sidónio Pais.
– Inicia-se a publicação de Alma Feminina, órgão do
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que perdurará até 1947 e prosseguirá nas suas páginas a luta
pelo direito de voto para as mulheres.
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1918
– Extinção da Associação de Propaganda Feminista.
– Termina a publicação de A Semeadora e de A Madrugada.
1919
– Extinção da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas.
1915, 1916, 1917 e 1918
– Romagens ao túmulo de Carolina Beatriz Ângelo no
aniversário da sua morte, organizadas pelo Grémio
Carolina Ângelo, a que se associam a Associação de
Propaganda Feminista, o jornal A Semeadora, a Liga e
diversas personalidades.
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Carolina Beatriz Ângelo
“Uma sufragista prática”
1. A médica pioneira, a ativista republicana
e a militante feminista
Célebre por ter sido a primeira mulher que votou em
Portugal, Carolina Beatriz Ângelo nasceu na Guarda em
1878, filha de Viriato António Ângelo e de Emília Barreto
Ângelo. Na mesma cidade frequentou o Liceu, tendo
depois prosseguido estudos durante dois anos na Escola
Politécnica e cinco na Escola Médica de Lisboa, onde se
licenciou no ano de 1902. No mesmo ano contraiu matrimónio com o Dr. Januário Barreto, seu primo, também
médico e ativista republicano.
Não obstante a oposição familiar ao exercício da
cirurgia, foi pioneira nesta atividade, tendo-se dedicado
mais tarde à especialidade de ginecologia e prosseguido
com entusiasmo uma intensa atividade profissional.
A par desta destacou-se como ativista republicana
e militante feminista numa época em que ambas estas
linhas de ação tinham um marcado ponto de encontro que,
progressivamente, se foi afastando, quando as feministas
verificaram que as suas pretensões eram rapidamente
esquecidas por muitos daqueles que com elas tinham
declarado simpatizar. Pretensões relativas a uma melhoria
de estatuto legal e social das mulheres e, designadamente,
ao direito de voto. Facto simbólico desse encontro inicial
17

de vontades e ideais é o da confeção da bandeira republicana, desfraldada em 5 de outubro de 1910, às mãos de
duas das feministas marcantes da época, designadamente
Adelaide Cabete e Carolina Beatriz Ângelo.
Mas, o empenhamento cívico de Carolina Beatriz
Ângelo vinha já de fase anterior à República, e desde o tempo da monarquia que ela se mostra ativamente envolvida
em diversas causas. Assim, em 1906 integra o Comité Português da Associação francesa La Paix et le Désarmement
par les Femmes, que se propunha contribuir para uma
solução pacífica dos conflitos internacionais. Dele viria,
por razões várias, a demitir-se em 1909, conjuntamente
com outra aderente, a Dr.ª Adelaide Cabete.
Em 1907, e à semelhança de outras notáveis do movimento feminista e republicano, adere à Maçonaria e vem
a adquirir o estatuto de Venerável da Loja Humanidade.
Nesta qualidade, entre outras atividades, inscreve-se e
participa no I Congresso Nacional do Livre Pensamento que
se realiza em Lisboa em abril de 1908. Aliás, o nome de
Carolina Beatriz Ângelo permanecerá ligado à Maçonaria,
surgindo após a sua morte o Grémio Carolina Ângelo, em
sua memória.
No mesmo ano de 1907 integra também o Grupo
Português de Estudos Feministas, com outras feministas
notáveis, designadamente Ana de Castro Osório, Adelaide
Cabete e Maria Veleda, numa militância que continuará
no ano seguinte. Pretendia o Grupo difundir os ideais feministas, designadamente através da palavra escrita em
pequenas brochuras de propaganda empenhada.

É, porém, na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, e posteriormente na Associação de Propaganda
Feminista, que Carolina Beatriz Ângelo virá a desempenhar
um papel fundamental. Lançada a Liga em meados de 1908
por iniciativa de dirigentes do movimento republicano virá
a oficializar-se e a consolidar-se no início do ano seguinte,
com a primeira assembleia-geral, aprovação de estatutos
e eleição de corpos gerentes.
Se Ana de Castro Osório tinha tido papel relevante
no início da constituição da Liga, outras feministas, como
Adelaide Cabete, Maria Veleda e Carolina Beatriz Ângelo,
vão depois assumir funções de relevo. Esta última seria
eleita Vice-Presidente em 1910, e de novo no ano seguinte,
e a ela viria a competir a liderança e representação da
organização em várias iniciativas, bem como em esforços
conjuntos de propaganda e sensibilização a favor da
educação e instrução das mulheres nos princípios democráticos e da revisão das leis que tocam aos seus direitos
e à proteção das crianças, objetivos primeiros da organização, em que se inscreve também o acesso das mulheres
ao voto.
Nesta perspetiva, Carolina Beatriz Ângelo, ao mesmo tempo que acompanha com entusiasmo todo o movimento republicano, colabora ativamente na campanha a
favor da adoção da Lei do Divórcio; subscreve mensagens
e documentos da Liga, nomeadamente a mensagem
enviada ao Congresso do Partido Republicano de Setúbal
em abril de 1909 e, após a implantação da República,
mantém contactos com a classe dirigente, integrando a
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delegação que apresenta cumprimentos ao Presidente do
Governo Provisório em outubro de 1910 ou subscrevendo,
em nome da Comissão de Propaganda da Liga, a mensagem
dirigida a José Relvas, Ministro das Finanças, de apoio à
abertura de empregos públicos às mulheres, em fevereiro
de 1911. Na mesma altura, faz também parte da delegação que apresenta ao Presidente do Governo Provisório,
Dr. Teófilo Braga, uma Representação sobre vários aspetos
da situação das mulheres portuguesas, incluindo a questão do voto.
Uma esfera de ação particular que virá a desenvolver
será exatamente a que se refere ao voto das mulheres,
primeiro no âmbito da Liga e depois na Associação de Propaganda Feminista, que funda conjuntamente com Ana
de Castro Osório em maio de 1911, na sequência de um
processo de contestação à orientação entretanto seguida
por uma fação da Liga com a qual não se identificavam.
As divergências tinham a ver com visões diferentes sobre
o voto a reivindicar para as mulheres – voto restrito ou
voto amplo – bem como sobre questões de ordem religiosa
e que já haviam provocado a sua demissão anterior, de
novo com Ana de Castro Osório, de posições dirigentes
da Liga.
Será na Associação de Propaganda Feminista que
a sua militância feminista será pioneira e decisiva, se
não em termos de resultados imediatos, certamente em
termos simbólicos e de afirmação positiva de um direito
democrático fundamental como é o direito de voto para
as mulheres.

Mas, se foi essa a sua luta particular, e por ela é
especialmente conhecida, outras áreas há em que a sua
voz e a sua ação se foram fazendo ouvir e sentir num percurso de vida que foi curto mas intenso como ela própria
reconhece em carta dirigida à sua grande companheira
Ana de Castro Osório em 2/7/1911. Diz ela: “Tenho trabalhado m.to, dias inteiros a discutir, a pensar, de maneira
que tenho o cérebro em ebulição constante a que depois
se seguem períodos de cansaço e fadiga como nunca tive.
Se assim continuar só me restará a consolação de ter vivido
m.to em pouco tempo”.
Sobre as matérias que a preocupavam vale a pena
referir a resposta dada em entrevista ao jornal O Tempo
de 3/5/1911, quando lhe perguntam que medidas tomaria a favor da situação das mulheres. Ela, que não tem a
pretensão de jamais ser eleita para um cargo político
porque não quer abandonar a sua carreira de médica, diz,
no entanto, que “reclamaria todas as medidas que considero necessárias para modificar a situação deprimente em
que se encontra a mulher”. E enuncia-as: igualdade de
salários, ocupação de certos cargos públicos, assistência
pública, proteção à infância, etc. E acrescenta que, apesar das melhorias das leis da família e do divórcio, ainda
não a satisfaz a administração dos bens pelo homem, que
coloca a mulher numa situação de dependência.
Algumas das suas pretensões, por estranhas para a
época, são objeto de controvérsia, não apenas da sociedade, mas das próprias feministas. É o caso da sua defesa
do serviço militar para as mulheres. O jornal A Capital
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de 25/5/1911, em primeira página, e sob o título geral
“Feminismo reclamante”, inclui uma entrevista a Carolina
Beatriz Ângelo, que intitula “As mulheres e o serviço
militar obrigatório”. A pretexto de uma conferência
sobre o tema que ia proferir, ela expande a sua visão da
questão. Defende a participação das mulheres, não para
“colocar as mulheres de espingarda ao ombro ao lado do
homem”, mas para estas terem “no exército um papel
tão útil como na sua própria casa”. Isto é, os serviços
de administração militar, as ambulâncias, as cozinhas,
as agulhas e dedais e o tratamento dos doentes. Claro
que admite que tais ideias poderão não ser partilhadas
por todos: “Bem sei que são ideias, estas minhas, que
se oferecerão audaciosas a muita gente. Só se poderá
averiguar se são boas, ou más, porém, uma vez experimentadas”.
Esta posição valer-lhe-á fortes críticas de outras
feministas e da própria Liga das Mulheres Republicanas,
que, através de artigo no seu órgão oficial, A Mulher e a
Criança, n.º 24 de maio de 1911, considera que “A ideia
tem tanto de ridícula como de exagerada e cruel”.
Não obstante as críticas e as divergências, a posição de Carolina Beatriz Ângelo é claramente uma posição
empenhada de mudança da situação das mulheres, que
considera deprimente na sociedade portuguesa. Quer
mudanças de fundo, embora não necessariamente numa
linha radical de outros feminismos da época, mas numa
linha de feminismo assumido e firme nos princípios, mas
moderado na forma e na expressão, e em que a dimensão

dos direitos das mulheres e da sua dignidade aparece
como vetor fundamental.
É esse o feminismo que defende, aliás na linha de
todo o movimento feminista português do princípio do
século XX. Carolina Beatriz Ângelo não foi uma teórica do
feminismo português como Ana de Castro Osório; foi uma
“feminista prática”, para usar uma expressão de Afonso
Costa a seu respeito.
É certo que terá em algumas circunstâncias expressado o desejo de teorizar ou apenas de fazer propaganda
do feminismo. Assim, por exemplo, em carta dirigida a
Ana de Castro Osório, datada de 13/8/1911, escreveria:
“Parece-me que agora sempre me resolverei a publicar
alguns artigos de propaganda. A questão é começar. A minha falta de saúde é que é m.to maçadora. Se eu tivesse
saúde e dinheiro…”. A saúde faltou e menos de dois meses
depois desta carta morria Carolina Beatriz Ângelo de um
ataque cardíaco ao regressar uma noite a casa, vinda de
uma reunião da Associação de Propaganda Feminista.
Apesar de tudo, nas muitas entrevistas que concedeu é clara a visão do feminismo que defende. Assim, por
exemplo, em título de primeira página de A Capital de
22/2/1911, acompanhado de foto da entrevistada, lê-se:
“As feministas portuguesas são feministas… femininas –
assim no-lo afirma uma das mais ilustres, a Sr.ª D. Carolina
Beatriz Ângelo”. E o depoimento é claro: “Não pretendemos exibir-nos, nem tão pouco usurparmos ao homem as
peças do seu vestuário, como algumas feministas exageradas, não! Eu entendo, e como eu todas as minhas colegas

22

23

e companheiras, que é necessário o maior cuidado em
evitar o ridículo que certos homens e mulheres procuram
opor-nos, mostrando-nos sempre tal como somos, feministas bem femininas… Devo confessar-lhe que detesto as
manifestações espetaculosas das violências, pendões, e
gaitas que algumas das nossas colegas inglesas empregam
como argumento irrefutável e como arma terrível de
combate, que as torna ridículas às vezes. Penso de outra
forma; estou convencida que a mulher, por meio de associações cuidadosamente organizadas, onde a dignidade e
o caráter se imponham, poderá conseguir a sua liberdade,
protegida em nome do direito. E então ocupando na vida
o seu verdadeiro lugar ela satisfará dignamente a sua missão, incutindo nos filhos e filhas as mesmas virtudes, na
sua igualdade civil e nos progressos realizados pelos seus
progenitores, preparando uma raça nobre, digna e cheia
de felicidade”.
É nesta visão moderada, mas ainda assim firme e
segura, que irá inscrever-se a luta de Carolina Beatriz
Ângelo a favor do voto das mulheres.
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2. A primeira mulher a votar em Portugal –
“sufragista prática” num movimento feminista
dividido sobre a questão do voto das mulheres
A reivindicação do direito de voto para as mulheres
constituiu uma dimensão essencial dos movimentos feministas em toda a parte. Em Portugal também. Embora
expressa com ênfase diferente em diferentes momentos,
esta reivindicação permanece como tema de fundo para as
feministas do princípio do século. Incluído nos objetivos a
alcançar pela Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
era-o, no entanto, em termos moderados e cautelosos.
Voto para as mulheres com qualificações literárias ou
científicas, a mulher escritora, comerciante, industrial,
empregada pública e administradora de fortuna própria
ou alheia.
Esta visão foi, aliás, objeto de divergências no
movimento feminista e na própria Liga, com partidárias
do voto restrito e defensoras de voto alargado a todas
as mulheres. Em todo o caso, o voto era bandeira do
movimento desde o início e Carolina Beatriz Ângelo foi,
frequentemente, porta-voz dessa reivindicação. O jornal
A Capital, de 22 de fevereiro de 1911, dá conta da iniciativa da Comissão de Propaganda da Liga, presidida por
Carolina Beatriz Ângelo, de promover um conjunto de
conferências de propaganda feminista. Segundo entrevista que lhe é feita, a primeira conferência será do
Dr. Magalhães Lima, que defenderá “a justiça da nossa
causa”. Porque, diz ela, “Queremos que a lei eleitoral
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nos permita votar e podermos ser eleitas, a fim de termos
representação parlamentar”. Ainda segundo ela, “Trata-se
da maior garantia de liberdade e justiça que a mulher
pode alcançar – a representação parlamentar”.
As promessas não cumpridas dos republicanos sobre
esta questão levaram a Liga a uma tomada de posição de
que Carolina Beatriz Ângelo foi protagonista principal.
Publicada uma nova Lei Eleitoral em março de 1911, foi
grande a deceção das feministas, já que a mesma dispunha que eram eleitores os cidadãos maiores de 21 anos,
sabendo ler e escrever e sendo chefes de família. O espírito da lei era claro, tratava-se de cidadãos, não de
cidadãs; mas a letra da lei podia considerar-se ambígua,
porque o masculino poderia ser interpretado como fórmula
universal incluindo ambos os sexos. Foi sobre esta ambiguidade que a Liga Republicana fundou a sua estratégia,
que nos chega através da imprensa da época.
O jornal O Século de 5 de abril, na secção intitulada “Reivindicações feministas”, inclui um artigo intitulado
“‘A lei eleitoral não exclui as mulheres’ – afirma-o a Liga
Republicana das Mulheres Portuguesas, pela voz de uma
das suas mais ilustres representantes”. Segundo o mesmo
artigo “A campanha do sufrágio feminino abandonou o
campo das teorias e declamações de efeito, em que por
bastante tempo se manteve, para começar a manifestar-se no campo da ação”. Isto porque a Liga deliberou
que duas representantes requeressem a sua inclusão nos
cadernos de recenseamento eleitoral. Carolina Beatriz
Ângelo é uma das requerentes, sendo que a outra deveria

ser Ana de Castro Osório que, por motivo que se desconhece, não terá avançado com a mesma pretensão. O
mesmo periódico reproduz o requerimento apresentado
por Carolina Beatriz Ângelo na Comissão de Recenseamento do 2.º bairro, cuja pretensão viria a ser recusada.
Uma pretensão de tal modo insólita desperta a confusão
da Comissão de Recenseamento, o requerimento é submetido ao Ministro responsável e a controvérsia espalha-se
na imprensa e na opinião pública. Não são apenas os
órgãos das associações feministas; é também a grande
imprensa nacional que se debruça sobre a questão do
sufrágio feminino.
Em sucessivas entrevistas, Carolina Beatriz Ângelo
explica a sua pretensão e a estratégia da Liga. No jornal
A Capital, de 25 de março, diz claramente: “A nossa intenção não é pedir agora ao governo que introduza modificações na lei. De forma alguma. Nós propomo-nos tomar
parte no sufrágio eleitoral mas sem que para isso seja
necessário alterar uma vírgula do decreto”. E acrescenta
que, se a lei não refere explicitamente a exclusão das
mulheres, por que razão haveriam elas de ser excluídas
da urna? E acrescenta: “O facto de termos sofrido agora
uma deceção – porque foi uma deceção – não basta para
nos mostrar desalentadas. Continuaremos com mais tenacidade que nunca, a pugnar pelo que reputamos um sacratíssimo direito – o voto das mulheres… O voto das mulheres
é absolutamente indispensável numa sociedade bem constituída e especialmente num país onde se implantaram os
princípios da democracia”.
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Mas as vozes opostas são também influentes na
imprensa. O jornal O Século inicia a 4 de abril um inquérito
aberto nas suas páginas, que durará até 19 do mesmo mês,
em que os/as leitores/as respondem à pergunta: “Deve
conceder-se o direito de voto à mulher portuguesa?”.
As respostas, de homens e de mulheres, favoráveis e desfavoráveis, constituem um documento interessantíssimo
das diferentes posições sobre a matéria e espelham os
estereótipos e ideias feitas sobre o papel da mulher e a
sua intervenção na esfera pública.
Eis alguns dos títulos das respostas ao inquérito:
“Fazer intervir a mulher nas lutas políticas é praticar uma barbaridade”.
“Masculinizar a mulher é fazê-la perder os seus
encantos”.
“O voto dado à mulher acarretaria a desorganização
da família”.
“A mulher deve ser conservada longe da corrupção
política”.
“A mulher é pouco audaciosa para votar”.
E, para além dos títulos, eis algumas considerações
dos textos, contendo os argumentos justificativos das
posições tomadas:
“A mulher pode ser professora, empregado público,
dedicar-se às ciências, mas nunca deve dedicar-se à
política”.
“A mulher, tornando-se política, passando a ver inimigos e sendo impelida a combatê-los, tornava-se ríspida
e arrebatada, perdendo a doçura de maneiras”.

“A mulher tem seu marido, confia nele para alcançar o necessário para a sua subsistência; porque não há
de a mulher depositar nele confiança para esperar dele a
defesa dos seus direitos?”.
“A mulher nem deve votar nem ser elegível. Ela
não se deve distrair da sua nobre missão de educadora,
tão grandiosa e sublime. Enquanto a política for o que é,
um pântano de corrupção, um viveiro de ódios, devemos
afastar do seu contágio a mimosa flor espiritual que é
a mulher”.
E se umas, como esta, vão no sentido de um idealismo de pacotilha, outras situam-se bem no reino dos
interesses prosaicos. Como esta:
“…querer tirar à mulher a feliz existência que em
casa goza com o seu marido e com os seus filhos é mais
que uma barbaridade, é quase um crime. Cada qual no
seu lugar. O homem, na rua, falando, discutindo, defendendo, votando neste ou naquele, conforme a política
que defenda. Mas, a mulher, a nossa mulher, em casa,
remendando os nossos trapinhos, tratando dos nossos
filhos e da nossa barriguinha, que ainda hoje é a política
de todos os cidadãos”.
Claro que também há defensores e defensoras do
voto das mulheres e da sua participação na vida política
– Ana de Castro Osório é uma das defensoras que entra no
debate – mas a grande maioria que se manifesta é contra
o voto das mulheres e os argumentos são desta ordem.
Todos radicam no lugar e no papel da mulher na sociedade, por um lado, e no teor da vida política, por outro.
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Entretanto, multiplicam-se os artigos, a favor e
contra a possibilidade de as mulheres votarem e as entrevistas a diversas personalidades sobre a mesma matéria.
A título de exemplo, refira-se o artigo publicado no mesmo
jornal, a 6 de abril, intitulado “O voto das mulheres e a lei
eleitoral – Não podem votar as mulheres portuguesas como
querem as nossas sufragistas”. Diz o artigo que, feita
a consulta a um advogado sobre o requerimento apresentado, este é positivo: “desfavorável ao belo sexo”. Claro
que o requerimento é “engenhoso” e “hábil”. Só por isso
a autora mereceria eleger e ser eleita; mas há perigos
que não podem ser descurados. Em primeiro lugar, seria
preciso provar que “é absolutamente indispensável a colaboração eleitoral de algumas dúzias de senhoras para
que a vida do Estado se torne mais perfeita…”. Por outro
lado, “a lei não pode estar a regular e a aplicar-se a casos
perfeitamente esporádicos e muito menos uma lei que se
funda no interesse do maior número”.
A conclusão a tirar é que: “O sufragismo feminino
é um erro, não tem razão de ser”. Acima de tudo, porque
as mulheres são conservadoras e reacionárias, “uma condição que lhes impôs a própria natureza”. Na visão do
autor, a “fêmea” é tímida e receosa, o “macho” é audacioso, forte, intemerato… “ela tem o espírito caseiro,
acanhado; a sua ação é toda em um meio restrito; a sua
inteligência é chamada para uma esfera limitada e, em
grande parte, gasta-se a sua energia intelectual na gestação do próprio filho”. Por isso, ela é “um embaraço
constante a todas as ideias originais e progressivas”.

Nestas circunstâncias é evidente para o jurista que
não pode admitir-se tal direito na lei, sem ele ser expressamente consignado, tanto mais que “quando a lei não é
clara, acima dela está o espírito do legislador”. É uma conclusão mais evidente ainda quando, em seu entender, “há
a considerar a situação especial do momento histórico.
Vão-se fazer eleições para as Constituintes. É admissível
que para a organização deste parlamento se fosse, sem
bases, sem estudos prévios, admitir a mulher a votar, a
título de experiência?”.
Quanto à ameaça das feministas de recurso aos
tribunais, a reação é também óbvia para o clarividente
jurista. Nem pensar! A comissão recenseadora vai pedir
instruções ao Governo. E este, “com meia dúzia de linhas”,
esclarece o seu pensamento e o assunto fica encerrado.
Efetivamente, não foi bem assim. Negada a pretensão pelo poder político, Carolina Beatriz Ângelo avança
para o tribunal – “apelou para juízo, arrostando com o ridículo e com a má vontade dos homens que não contavam
com a nossa coragem nem com a justiça do julgamento”
(A Semeadora, nº 16, outubro 1916).
Apresentado o recurso no Tribunal da Boa Hora, o
caso é apreciado pelo Juiz Dr. João Baptista de Castro, pai
da conhecida feminista Ana de Castro Osório, e a decisão
é favorável. E, de novo, é grande o eco nos jornais. A
Capital de 29 de abril, na primeira página, sob o título
“O Feminismo Triunfante! – A Mulher Portuguesa tem
direito ao voto – assim o decidiu o juiz da 1.ª vara cível, mandando incluir no recenseamento eleitoral a Sr.ª
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D. Carolina Beatriz Ângelo”, inclui a sentença e termina
classificando o acontecimento como uma “vitória para o
feminismo nacional, cujo alcance se torna inútil encarecer”. Tanto mais que a decisão vai de encontro ao sentir
de alguns dos membros do Governo que enuncia, Teófilo
Braga, Bernardino Machado, Afonso Costa, António José
de Almeida. Dá por isso os parabéns à interessada e ao
país, “o segundo em todo o mundo que admite o sufrágio
feminino”.
Também o jornal O Tempo, de 30 de abril, divulga a
sentença em artigo de primeira página intitulado “O voto
da mulher – uma sentença favorável”, conjuntamente
com uma entrevista ao juiz. Segundo ele: “Se as mulheres
devem votar? Não resta dúvida alguma que sim; há toda a
justiça em que votem. Olhe, digo-lhe mesmo mais, é até
conveniente que votem pois o ato eleitoral sofrerá com
isso uma modificação completa. Perderá todo o aspeto
turbulento que hoje tem e, estou certo, deixará de haver
as cenas báquicas com que é costume terminarem sempre
estas práticas do sagrado direito…”. E continua dizendo
que as mulheres sempre tiveram influência na política.
Hoje é preciso que essa influência oculta seja livre e manifesta. Além disso, a sentença não deve causar admiração. A lei não as excetua e em outros países em breve
lhes será concedido, pois, segundo ele, “conceder o voto
às mulheres não é só de inteira justiça como também de
interesse geral”.
Claro que outros periódicos, ao mesmo tempo que
enaltecem o feito, não deixam de referir que o mesmo

produziu “engulhos, sobressaltos e aflições”. É o caso
do jornal A Vanguarda, de 3 de maio, que entrevista
Magalhães Lima, o qual classifica o acontecido de “facto
histórico que marcará a primeira etapa no movimento
feminista português”. Um facto com que os republicanos
têm que ser solidários, porque, segundo ele, “Não se compreende hoje uma democracia que não tenha como base
a proclamação dos direitos do homem, da mulher e da
criança”. Assim, recusar o voto às mulheres, embora um
voto com restrições, seria violar o programa do partido
republicano e, por isso, se declara “disposto a pugnar
com toda a minha energia para aliviar a existência de
centenas de pobres criaturas que apenas tiveram a infelicidade de nascer mulheres”. Três dias mais tarde, a 6
de maio, em artigo sobre “Questões de Atualidade – Os
direitos políticos das mulheres”, o mesmo jornal fala dos
tais engulhos, sobressaltos e aflições que a sentença despertou para concluir que não há razão para tal.
Até o jornal O Combate, da Guarda, terra natal
de Carolina Ângelo, publicita o facto e manifesta o seu
regozijo. Em 6 de maio escreve: “Honra-se a República
Portuguesa em conceder já à mulher o direito de voto, e
honra-se a Guarda por ser dela o primeiro voto feminino
que vai entrar na urna, na próxima eleição”.
Carolina Beatriz Ângelo inscreve-se então no recenseamento e prepara-se para votar para a Constituinte.
Entretanto, uma mudança no seu percurso faz que uma
estratégia iniciada no âmbito da Liga Republicana das
Mulheres Portuguesas venha a completar-se e a usufruir
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dos respetivos louros no âmbito de uma nova associação –
a Associação de Propaganda Feminista.
Na sequência das divergências já referidas, Carolina
Beatriz Ângelo e Ana de Castro Osório deixam a Liga e fundam a nova associação. Em várias das entrevistas concedidas por Carolina Ângelo no desenrolar deste processo
a intenção de a fundar é anunciada, bem como os seus
objetivos, em que o sufrágio tem lugar de particular relevo.
Assim, em O Século, de 5 de abril, ela anuncia:
“Vamos elaborar os estatutos para uma grande associação
feminista, sem cor alguma política, e onde desejaremos
ver todas as intelectuais portuguesas. A nossa arma será
a educação. Procuraremos elevar todas as mulheres até
nós, educando-as intelectual e moralmente. Nisso, a meu
ver, consiste a verdadeira democracia. Os estatutos desta
associação serão submetidos à aprovação do governo, a
quem pediremos que nos consulte em todas as questões
que dizem respeito à mulher e à criança. Será uma obra
de solidariedade, de educação e de carinho, aquela que
pretendemos levar a efeito; não lançaremos as vistas
apenas pelas mulheres intelectuais, propugnaremos, antes
de tudo, por essas infelizes criaturas que estiolam a sua
mocidade e a sua saúde pelos ateliers e pelas oficinas,
ganhando um salário mais diminuto do que o seu companheiro de trabalho, se bem que produzam tanto, somente
por pesar no seu sexo o labéu da escravidão”.
Também em O Tempo, de 3 de maio, anuncia que
em breve começarão uma propaganda mais ativa. Segundo ela, “A Associação de Propaganda Feminista será ao

mesmo tempo defensora e protetora de todas as mulheres e crianças independentemente de serem ou não
associadas”.
Entretanto, chega o dia 28 de maio e as eleições
têm lugar. Carolina Beatriz Ângelo vai finalmente votar.
E, de novo, é grande o impacto na imprensa e na opinião pública. A Vanguarda, O Século, O Mundo e O Tempo,
entre outros periódicos, dedicam-lhe extensas reportagens. E se O Mundo classifica toda a cena como uma
“entusiástica manifestação”, O Tempo apelida o facto da
“comparência duma cidadã a votar” de “o mais notável”
daquelas eleições.
Um facto que, contudo, se desenrola, não sem que
alguns percalços tivessem acontecido. O jornal descreve
o ato: a constituição da mesa, a chegada da comissão de
senhoras que acompanha Carolina Beatriz Ângelo como
parte expressa da estratégia delineada; a receção pelos
dirigentes do Clube Estefânia, que lhes mostram as instalações e oferecem cadeiras; a espera ansiosa pela
chamada da votante; o momento da entrega da lista e a
salva de palmas com que é saudado; o pequeno incidente
provocado pelo presidente da secção de voto que, mais
uma vez, se quer assegurar da legitimidade daquele voto,
perguntando aos outros membros da mesa se têm algo a
opor e a alocução com que o justifica; o agradecimento
da eleitora, que promete mandar dizer às suas irmãs
sufragistas do estrangeiro, que tanto a felicitaram, que os
homens portugueses estão com as sufragistas portuguesas; uma nova e vibrante salva de palmas da assistência;
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a saída para o exterior da assembleia de voto, em que o
conhecido fotógrafo Joshua Benoliel da Ilustração Portuguesa fotografa Carolina Beatriz Ângelo e Ana de Castro
Osório e fixa para a posteridade esta ocasião memorável,
etc. etc.
Os dias seguintes testemunham uma troca de cartas, de novo publicadas na imprensa, sobre o incidente
ocorrido na mesa de voto. À estranheza manifestada por
Carolina Beatriz Ângelo, o presidente contrapõe que não
foi uma extravagância o que fez, mas apenas uma precaução e o desejo de dar ao ato uma maior importância.
Mas não obstante o gosto que diz ter tido com tal ato,
interroga-se seriamente sobre o perigo que seria se o voto
fosse estendido a todas as mulheres. Nas suas palavras:
“Mas que perigos não adviriam se esse direito se generalizasse com uma larga latitude! Se há tantos homens que o
não compreendem, que o não sabem exercer” (A Capital
de 30 de maio).
O voto de Carolina Beatriz Ângelo é, no seu conjunto, um acontecimento notável largamente celebrado
e reconhecido. Iniciada a estratégia na Liga Republicana
das Mulheres Portuguesas é, como referimos, a mesma
prosseguida pela Associação de Propaganda Feminista,
que recolhe amplamente os louros do acontecimento. Por
isso se pressente um certo azedume na reação da Liga
que, no seu órgão oficial, A Mulher e a Criança, n.º 24,
de maio, comenta assim o facto: “Não foi, em boa verdade, uma vitória feminista, porque não existe triunfo
onde não houve refrega – e todos nós sabemos que o

feminismo em Portugal é representado por uma insignificante minoria de cidadãs portuguesas, que nunca se
abalançariam a passar pelas inclemências a que se têm
sujeitado as destemidas sufragetes, em defesa do seu
ideal. O triunfo obtido pela senhora D. Beatriz Ângelo não
foi coletivo, mas sim pessoal; não representou a vontade
duma minoria, mas tão somente a persistência da distintíssima médica. Dependeu do acaso duma sentença – e
nada mais!”.
A própria Carolina Ângelo em entrevista ao jornal
A Vanguarda reconhece o acaso feliz que contribuiu para
a sentença favorável. Mas isso em nada desmerece o seu
mérito ou nega a sua persistência num clima geral conservador e não favorável à reivindicação do voto feminino.
Mesmo se os republicanos mais influentes se tinham no
início manifestado a favor, não tinham, contudo, podido ou querido levar avante tal propósito. Por outro lado,
a generalidade da opinião pública, e das mulheres em
particular, quando não hostil, era profundamente apática
perante tal reivindicação de direitos.
O jornal A Capital, de 25 de março de 1911, ao
falar da nova lei eleitoral e dos protestos e aplausos que
a mesma suscitou, refere que faltava ouvir a voz das mulheres e que estava “causando surpresa o seu reservado
e prolongado silêncio…”. Um pouco mais tarde, no jornal
O Tempo, de 13 de maio, a feminista Maria Veleda fala
de novo no “caso sintomático da indiferença que sempre
temos notado por parte da mulher portuguesa relativamente ao sufrágio”.
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Também a revista A Mulher Portuguesa, recordando
Carolina Beatriz Ângelo, um ano após a sua morte (n.º4,
outubro de 1912), refere que, enquanto as mulheres, na
sua maioria, ficaram indiferentes às reivindicações do
movimento feminista, “Carolina Beatriz Ângelo, rompendo
com a rotina, teve a coragem de se declarar abertamente
sufragista, compreendendo que no sufrágio reside a base
de todas as reivindicações feministas”.
É, assim, num ambiente de apatia das mulheres,
por um lado, e de recusa de mudança e incapacidade dos
políticos para o cumprimento das suas promessas, por
outro, que Carolina Beatriz Ângelo resolve agir. Uns anos
mais tarde, em 1916, porque a luta das mulheres pelo
voto e pela representação foi longa e persistente, Ana de
Castro Osório recordava a ação de Carolina Beatriz Ângelo
e fazia uma observação judiciosa sobre esta incapacidade
geral de passar da teoria à prática, dos princípios à ação,
que vale a pena recordar.
Dizia ela no jornal A Semeadora, (n.º 15 de setembro
de 1916): “É o nosso país o fenómeno psicológico mais
interessante que talvez exista no mundo civilizado. As
ideias, ainda as mais avançadas, as mais revolucionárias,
sob o ponto de vista dos costumes, das crenças e até das
tradições, em longos anos de rotina estabelecidas, encontram entre nós o acolhimento mais franco, não sob o ponto
de vista intelectual e doutrinário, como sucede nos outros
países, mas de facto nas leis que são promulgadas sem resistência de maior; mas quando se trata de as pôr em vigor,
quando alguém se lembra de reclamar a sua execução…

todos se apavoram e são os homens, os próprios que tiveram a coragem moral, dentro das suas letras, os mesmos
que recuam miseravelmente diante da execução”.
A reação de Carolina Beatriz Ângelo contra esta
incapacidade geral dos políticos de cumprirem as suas
promessas e contra a apatia das mulheres valeu-lhe ser
considerada “uma sufragista prática”, designação que
lhe foi dada por Afonso Costa, por ser a única que pôs
em ação aquilo que todas reclamavam. É ela que conta o
episódio em carta datada de 2-7-1911, dirigida a Ana de
Castro Osório, então ausente no Brasil. Conta que foi assistir à abertura das Constituintes, a assembleia em cuja
eleição participara, e fala da forte emoção que em todos
a mesma despertara. Conta da presença de Afonso Costa
e de como uma comissão de senhoras foi cumprimentá-lo.
São dela as palavras: “Há dias eu e uma comissão da Ass.
fomos cumprimentá-lo, levando-lhe um lindo ramo de cravos brancos, com fitas brancas e douradas. Recebeu-nos
com m.ta amabilidade, conversou comigo agradecendo
o ter votado nele pois, apesar de tão doente, sabe tudo
quanto se passou. Denominou-me uma sufragista prática
e pensa que as Constituintes não poderão deixar de conceder o voto às mulheres, restritamente, é claro. Tem já
elaborada para apresentar ao Parlamento a lei sobre os
direitos civis da mulher que, diz ele, completa o ciclo
formado pela do divórcio e da família”.
Não foi este o caminho que se seguiu, bem pelo
contrário. O voto para as mulheres viria a tornar-se um
objetivo progressivamente mais distante, não obstante o
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empenhamento continuado das feministas, e o gesto de
Carolina Beatriz Ângelo iria ficar como um ato simbólico,
mas isolado, de uma luta que se revelaria longa e difícil.

3. Uma vitória pessoal e uma derrota do movimento
feminista – impacto do voto de Carolina Beatriz Ângelo
a nível internacional e consequências a nível nacional
O voto de Carolina Beatriz Ângelo e todo o processo que a ele conduziu teve, como referimos, um eco
notável na imprensa da época. Despertou entusiasmo e
animosidade, louvores e críticas. Teve também um eco
significativo a nível internacional nos grupos e movimentos feministas que então cresciam e se manifestavam.
O jornal A Semeadora, alguns anos mais tarde,
(n.º 15, setembro de 1916) relembrava o feito e o seu
impacto nos seguintes termos: “Este feito foi conhecido
em todo o mundo; referiram-se a ele revistas inglesas e
americanas, a sentença foi publicada em francês e em
Paris afixaram-se cartazes anunciando a coragem da República libertadora, que neste ponto dava uma lição ao
mundo, como o Portugal monárquico já dera outra abolindo a pena de morte em crimes civis, antes de nenhum
outro povo, merecendo, entre muitos outros, o aplauso
vibrante do grande Vítor Hugo”.
Mas também dos ecos do estrangeiro nos dão conta, na época, as notícias inseridas nos vários jornais e
revistas ligados aos movimentos feministas, e ainda em
alguns jornais nacionais. É o caso de A Madrugada, órgão
da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas ou de A
Mulher Portuguesa, órgão da Associação de Propaganda
Feminista. Por exemplo, o primeiro, na secção de Ecos do
Estrangeiro da sua edição de 31 de outubro de 1912, dá
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notícia de algumas reações; o segundo, na secção Imprensa
Estrangeira do n.º 5, de fevereiro de 1913, inclui um artigo intitulado “Está o sufrágio feminino progredindo?”,
da autoria de Mrs. Carrie Chapman Catt, presidente da
Aliança Internacional para o Sufrágio Feminino. Trata-se da
sua alocução no Congresso de Estocolmo e nela se refere
o episódio do voto de Carolina Beatriz Ângelo, acompanhado de interessantes comentários sobre o movimento
feminista português.
Diz ela: “Seria na verdade curioso se as mulheres
em Portugal obtivessem sem luta os direitos políticos, por
tão longo tempo recusados às mulheres doutros países
que tanto têm sofrido para os alcançar”. E prossegue
abrindo as portas da Aliança Internacional à Associação de
Propaganda Feminista: “É pois com afetuosa e eterna cordialidade que saudamos o grupo recentemente organizado
e já vitorioso e que é bem-vindo na nossa Aliança. Com
orgulho e reconhecimento ordenámos que uma bandeira
portuguesa fosse colocada na nossa coleção internacional
e esperamos ver mulheres portuguesas nos nossos futuros
congressos”.
Mas também os periódicos de carácter geral, e não
apenas os feministas, referem o impacto internacional do
voto de Carolina Beatriz Ângelo. Assim, por exemplo, o
jornal A Vanguarda, de 18 de julho de 1911, insere uma
curiosa entrevista concedida por Carolina Beatriz Ângelo
a um jornal holandês e em agosto-setembro do mesmo
ano um interessante artigo de Luiz d’Almeida Nogueira,
dividido por vários números e intitulado “Feminismo.

O movimento internacional do sufrágio das mulheres”.
No número publicado a 20 de agosto, o autor refere o
episódio do voto de Carolina Ângelo e descreve detalhadamente o seu impacto a nível internacional. Diz-nos ele
que: “Este acontecimento não passou despercebido nos
meios sufragistas do estrangeiro que dele tomaram conhecimento com o maior e mais natural entusiasmo. Na sede
da Associação de Propaganda Feminista foram recebidos
mui numerosos telegramas, bilhetes e cartas de felicitações por esse primeiro passo dado em prol da causa
feminina na República portuguesa”. Conta-nos ainda que
a Associação de Propaganda Feminista publicou uma brochura em francês sobre o sucedido e a enviou às mais
importantes associações sufragistas de todo o mundo e
que, por coincidência, na mesma altura se estavam ultimando os preparativos para o 6.º Congresso Internacional
da Aliança Internacional para o Sufrágio das Mulheres,
que se realizaria em Estocolmo de 12 a 17 de junho. O
autor refere o Relatório do Congresso e as referências
elogiosas feitas a Portugal por diferentes congressistas,
bem como pela Presidente do Congresso no discurso de
inauguração, a que acima fizemos referência, acentuando
que “Foi essa a primeira vez que Portugal teve a honra
de ser citado em um congresso sufragista internacional
de mulheres”.
Por outro lado, a entrevista concedida por Carolina
Beatriz Ângelo ao jornal holandês De Amsterdammer
Weekblad woor Nederland e reproduzida em A Vanguarda
de 18 de julho é igualmente demonstrativa deste impacto
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no exterior. Carolina Beatriz Ângelo conta toda a história, que “foi um grande triunfo para nós” e regozija-se
com o acaso que permitiu que o processo tivesse ido
parar ao juiz Castro, um amigo pessoal e um defensor
dos direitos das mulheres. Conta ainda o desenrolar do
episódio do voto e as suas esperanças num final feliz
desta luta, a sair das Constituintes, dadas as promessas
e o interesse de políticos influentes como Afonso Costa
e Magalhães Lima. Ao entrevistador holandês mostra
as felicitações que recebeu da Holanda, o país que as
enviou em maior número, mas também da Dinamarca,
Alemanha, França, etc. e exprime o desejo de continuar
a trabalhar, em particular no âmbito da Associação de
Propaganda Feminista, no que chama “o nobre fim da
nossa Missão”.
“Oh! Como sinto não poder dispor de mais tempo
e dinheiro! Como eu faria propaganda. Não me importava
nada que me escarnecessem ou pensassem erradamente a meu respeito. Sei que são coisas que todos que se
atrevem a ter ideias novas devem esperar e para o nosso
país essas ideias ainda são novas, ainda estamos muito
atrasados em relação a outros países” – diz ela na mesma
entrevista e é um grito de alma de alguém que aspira
à mudança com urgência, ao mesmo tempo que sente o
tempo e as oportunidades a fugirem-lhe, o que efetivamente viria a acontecer quatro meses depois.
E a nível interno, qual foi o efetivo impacto e
quais foram as consequências do voto de Carolina Beatriz
Ângelo e das suas reivindicações feministas?

Aparentemente, na visão das feministas, e não
obstante a grande cobertura do acontecimento no momento, o impacto interno posterior relativamente a estas
reivindicações, nomeadamente por parte da imprensa,
não as satisfaz. Pelo menos assim o considera A Mulher
Portuguesa no seu n.º 4, de outubro de 1912, quando diz
que: “A nobre atitude da imprensa estrangeira para com
o corajoso esforço da nossa modesta revista contrasta
profundamente com a indiferença quase hostil da imprensa portuguesa”.
Fazendo o balanço, uns anos depois, o jornal A
Semeadora, n.º 15, de setembro de 1916, constata: “Após
esse ato os mesmos políticos, os mesmos revolucionários
que tinham pregado a igualdade de direitos para todo o
povo português emendaram à pressa a Constituição por
uma pobre lei eleitoral transformando o sufrágio universal
em unilateral… quer dizer: tirando o voto às mulheres…”.
É certo que o voto de 1911 tinha despertado grandes expectativas no movimento das mulheres; como é
certo que estas não abrandaram na luta. Logo em julho
de 1911, a Associação de Propaganda Feminista, liderada
por Carolina Beatriz Ângelo apresenta uma petição –
Representação à Assembleia Nacional Constituinte – sobre
a questão do voto feminino, que foi distribuída a todos os
deputados e se encontra transcrita no jornal A Vanguarda
de 3/9/1911. Na mesma se recorda que: “O facto de, nas
últimas eleições parlamentares, ter votado uma mulher
em Portugal foi fervorosa e entusiasticamente acolhido
pelas associações feministas e imprensa do mundo inteiro
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civilizado e foi largamente tratado no recente Congresso
Internacional de Estocolmo, reunido em junho próximo
passado. Após o grande rumor causado no estrangeiro pela
vitória, em Portugal, de um direito que, em todo o mundo
culto, é tido como um importantíssimo progresso social,
causaria espanto ver-nos repentinamente retrogradar e
seria injustificável e mesquinho que os representantes do
Povo não consagrassem o direito de voto da mulher nas
restritas – mas evolutivas – condições em que a Associação
de Propaganda Feminista o reclama”.
Entretanto, em outubro, no dia 3, inesperadamente
morre Carolina Beatriz Ângelo, ao regressar de mais uma
reunião tardia da Associação de Propaganda Feminista,
de que era Presidente. A notícia é dada com consternação em vários jornais. Mais uma vez se enaltece o gesto
pioneiro da médica feminista e a sua coragem e determinação. O Diário de Notícias, do dia 4 de outubro de
1911, dá a notícia da morte e inclui também uma curiosa
Declaração deixada pela finada, datada de 18 de julho de
1910, em que declara que quer ter enterro civil e que não
quer qualquer sinal de luto; apenas que “Enfeitem tudo
com as plantas verdes que eu tanto amo, se com facilidade
as houverem à mão”. Mais pede aos membros da sua
família que não usem o luto convencional e exige expressamente que se abstenham de o fazer usar a sua filha. E
termina declarando: “Quero, como já disse, enterro civil
e em tudo democrata”.
Os jornais, ainda o Diário de Notícias do dia seguinte ou A Vanguarda, também do dia 5 de outubro,

relatam o funeral com todo o detalhe: as representações
da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, da Associação de Propaganda Feminista, da Loja Humanidade,
do Grémio Lusitano, da Loja Solidariedade, da Loja Montanha, do Grupo Parlamentar Democrático, os discursos
pronunciados, a urna e as flores, cravos brancos, símbolo
da Associação, as coroas, os dizeres das fitas, etc. Um
dos oradores termina pedindo “às senhoras presentes que
sobre o túmulo de D. Beatriz Barreto afirmem continuar
a sua obra”.
Começa a desenhar-se o mito que irá prosseguir
por alguns, embora poucos, anos, após o que Carolina
Beatriz Ângelo parece ter caído num certo esquecimento.
Efetivamente, logo no mês seguinte, os jornais O Mundo
ou A Capital, ambos de 4 de novembro, dão conta de uma
romagem à sua campa e de uma manifestação de homenagem à sua memória promovidas pela Liga Republicana
e pela Associação de Propaganda Feminista. E a sua lembrança de “modelo de civismo e de coerência”, como é
apelidada em A Capital, vai permanecer como símbolo da
luta feminista nos anos seguintes.
Porque a luta prossegue e alguns marcos são significativos. Em 1912, o Senado discute um novo projeto
de lei eleitoral e, a 2 de julho, aprova uma disposição no
sentido de se conceder o voto às mulheres maiores de
25 anos que tivessem um curso superior, secundário ou
especial. Esta disposição é vivamente saudada pelas feministas. A revista A Mulher Portuguesa, n.º 5, de fevereiro
de 1913, em artigo intitulado “A mulher portuguesa é de
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facto eleitora” refere esta decisão aprovada pelo Senado,
mas pendente na Câmara dos Deputados, e elogia a visão
de alguns dos seus defensores. Assim, o Dr. Jacinto Nunes
justifica a concessão do voto às mulheres como necessário para o respeito da Constituição e é apoiado pelo
Dr. Ezequiel de Campos que, enfaticamente, considera
que: “Se o parlamento negar às mulheres o voto que já
moralmente lhes foi concedido pelo poder judicial e pelo
Senado, dá um triste exemplo e uma lamentável noção da
sua democracia”.
E foi isto que, efetivamente, aconteceu. Para grande frustração das feministas, em 3 de julho de 1913, a
Câmara dos Deputados aprova a nova lei eleitoral sem
qualquer ambiguidade relativamente aos cidadãos eleitores. São os portugueses do sexo masculino, com mais
de 21 anos, no gozo dos seus direitos civis e políticos,
sabendo ler e escrever e residindo em território nacional.
Apesar desta derrota, a luta das feministas prossegue e novas petições são apresentadas aos poderes
instituídos. Em 1915 é entregue no Senado e na Câmara
dos Deputados uma Representação conjunta ao Governo
e ao Parlamento pelo, entretanto constituído, Grémio
Carolina Ângelo e a Associação de Propaganda Feminista,
que inclui mais uma vez as principais reivindicações das
mulheres portuguesas, incluindo o direito ao voto e à
representação.
O texto completo desta longa petição foi publicado
pelo jornal A Semeadora nos seus números 5 a 12, saídos
entre novembro de 1915 e junho de 1916. Logo no início

da petição (n.º 5) se refere que a questão do voto é “um
dos problemas mais urgentes, que a sociedade portuguesa
necessita resolver sem delongas, se não deseja ver entravada a marcha do progresso…”. E prossegue dizendo que:
“As mulheres em Portugal representam em número bruto
mais de metade da sua população; de justiça nos parece
pois, Ex.mos Senhores, que a sua voz seja ouvida entre
os representantes do povo quando lhes venha expor as
suas mais urgentes reclamações e queixas…”. E acrescenta ainda que a República ocorreu em momento crucial
do movimento feminista, o qual é “uma questão sobretudo económica e moral”, em que as mulheres querem
“direitos que representam justiça onde não havia senão
deveres”.
O caminho, contudo, iria ainda ser longo e penoso.
O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, entretanto criado, e a revista Alma Feminina, órgão do Conselho,
iriam prosseguir esta luta de forma sistemática e incansável. Os Congressos Feministas de 1924 e 1928 dariam de
novo voz a tal reivindicação. Mas este direito só viria a ser
concedido, em termos extremamente restritos, em 1931
e progressivamente alargado em décadas posteriores, em
1946, 1968 e só de forma plena após a Revolução de 1974.
Entretanto, a figura de Carolina Beatriz Ângelo
permaneceu como figura emblemática da luta feminista.
A revista Alma Feminina, no n.º 1-2 de janeiro-fevereiro
de 1922, presta-lhe uma sentida homenagem e dela diz
que: “Deu um exemplo de energia, de tenacidade e de
persistência”. Reconhece, porém, a redação que, mesmo
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se o seu gesto “teve retumbância mundial”, ele não constituiu “uma vitória feminista”, mas foi “um ato de rebeldia
contra o preconceito da superioridade de sexo”.
Da força simbólica da sua presença igualmente nos
dão testemunho as romagens anuais ao seu túmulo, de
que a revista A Semeadora, entre outros periódicos, nos
dá conta até 1918, numa homenagem e num prestar de
contas claramente assumido.
Assim, o n.º 4, de outubro de 1915, evoca-a como
“sempre a primeira no combate pela justiça e pela verdade” e proclama: “Amiga! Irmã! O teu nome preside como
a tua memória aos trabalhos dum templo onde um grupo
de mulheres luta pelo bem da Pátria, pelo progresso da
República, pelas conquistas e reivindicações feministas”.
No ano seguinte, na cíclica homenagem, o n.º 16,
de outubro de 1916, evoca-a também como “uma alegre
companheira, a mais simples e a mais simpática das mulheres” e relembra que: “quando numa hora de dúvida
na orientação feminista das mulheres portuguesas, lhe
propusemos a criação duma sociedade, tendo por fim a
propaganda da libertação feminina pela educação e pelo
trabalho, ela aceitou com as mãos ambas a ideia e deu-lhe todo o seu entusiasmo, toda a sua inteligência, toda
a energia vital que lhe restava”.
Por isso a ela prestam contas, em preito anual, dos
sucessos e dos insucessos e perante ela se comprometem a não desistir da luta. O n.º 17, de novembro de
1916, da mesma revista, transcreve uma notícia do jornal
O Combate da Guarda que conta a romagem ao túmulo

promovida pelo Grémio Carolina Ângelo, em que se fizeram representar muitas coletividades. A mensagem de
Antónia Bermudes, em nome da Associação de Propaganda
Feminista, diz que, decorrido um lustre “é com mágoa
que vimos dizer junto às grades deste túmulo que pouco
alcançámos neste ano que decorreu…”. E prossegue dizendo que os motivos do insucesso são a má vontade
dos homens e também a indiferença e a ignorância das
mulheres. Por isso termina com um compromisso para o
futuro: “Pouco temos caminhado mas não estamos arrependidas nem o relativo insucesso abate as nossas forças
e convicções. Assim o dissemos ante este túmulo, assim
o cumpriremos, e se mais um ano de vida nos restar, aqui
viremos de novo trazer o preito da nossa saudade e prestar contas do mandato que a nossa morta nos deixou”.
Símbolo da luta feminista e da emancipação feminina, Carolina Beatriz Ângelo assim permaneceu durante
algum tempo para cair depois num relativo esquecimento
e invisibilidade. O jornal O Século de 8 de março de 1987
refere que a Liga dos Direitos das Mulheres propôs à Assembleia da República a atribuição do nome de Carolina
Beatriz Ângelo a uma das salas do Parlamento. Mas são
sobretudo os estudos desenvolvidos a partir do final dos
anos 70, que a bibliografia anexa refere, que têm permitido voltar a dar vida a esta figura ímpar do movimento
feminista português.
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Antologia
1. Requerimento de Carolina Beatriz Ângelo
à Comissão de Recenseamento do 2.º Bairro
(O Século, 5 de abril, 1911)
“Ex.mo Sr. presidente da comissão recenseadora
do 2º bairro de Lisboa.
Carolina Beatriz Ângelo, abaixo assinada, de trinta e
dois anos de idade, natural da cidade da Guarda, freguesia de S. Vicente, viúva, médica e residente em Lisboa,
rua António Pedro, S.D., 1.º andar, freguesia de S. Jorge
de Arroios, 2.º bairro, como cidadão português, nos termos dos artigos 18.º e 20.º do Código Civil, não excluída
dos seus direitos políticos de eleitor por qualquer dos
impedimentos taxativamente enumerados no artigo 6.º
do decreto com força de lei de 14 de março de 1911,
e estando antes, compreendida em ambas as categorias
de eleitoridade dos n.º 1.º e 2.º do artigo 5.º do decreto
referido, porquanto não só sabe ler e escrever, mas é
chefe de família, vivendo nessa qualidade com uma filha
menor, a cujo sustento e educação provê com o seu
trabalho profissional, bem como aos demais encargos
domésticos – pretende em tempo e para todos os efeitos
legais, que o seu nome seja incluído no novo recenseamento eleitoral a que tem de proceder-se, por virtude
dos artigos 15.º e 16.º e outros do decreto citado de 14
de março de 1911. Para tanto o requer a v. ex.ª, tendo em
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vista o disposto nos artigos 17.º e 18.º do mesmo decreto
com força de lei.
Lisboa, 1 de abril de 1911
(Junta-se certidão de idade)
Carolina Beatriz Ângelo”

2. Recurso de Carolina Beatriz Ângelo entregue
no Tribunal da Boa-Hora
(A Capital, 24 de abril, 1911)
“Ex.mo Sr. Juiz
D. Carolina Beatriz Ângelo, abaixo assinada, viúva,
médica, residente na rua António Pedro, S. D. 1.º andar,
desta cidade de Lisboa, freguesia de S. Jorge de Arroios
(2.º bairro), pelo presente, nos termos e para os efeitos
do art. 28.º do decreto com força de lei de 14 de março
de 1911, para v. ex.ª reclama contra a sua exclusão do
recenseamento eleitoral, – manifestamente ofensivo dos
seus direitos políticos como cidadão português (Código
Civil art. 18.º e 20.º) compreendida em ambas as categorias do art. 5.º do referido decreto, e não incluída em
qualquer dos impedimentos taxativamente enumerados
no seu art. 6.º ou no decreto posterior de 6 de abril do
ano corrente.
A reclamante requereu a sua inserção no recenseamento eleitoral, cumprindo o disposto no art. 18.º do
decreto de 14 de março, pela forma prescrita neste art.
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A reclamante requereu a sua inserção no recenseamento em 4 de abril, fundando o seu pedido na lei
que evidentemente não exclui as mulheres do direito de
eleitoridade. Nem outra foi até hoje a interpretação dada
pelos legisladores à sua obra, não obstante haver sido publicado posteriormente um decreto que regulou de modo
diverso as condições de impedimento do direito de votar,
qual o de 6 de abril deste mesmo ano.
A reclamante tem capacidade eleitoral; sabe ler e
escrever, é chefe de família, é cidadão português, Código
Civil arts. 18.º e 20.º. – Pelo exposto e mais pelo douto
suprimento, deve a reclamante ser inscrita no recenseamento eleitoral pela freguesia do seu domicílio – em
homenagem à Lei, à Democracia, à Equidade e à Justiça.
Nestes termos requer a v. ex.ª e espera deferimento, seguidas as demais prescrições dos decretos citados.”

3. Sentença do Juiz João Baptista de Castro
(A Capital, 29 de abril, 1911)
“Vistos os presentes autos de reclamação eleitoral,
em que é reclamante D. Carolina Beatriz Ângelo, viúva,
médica, residente na freguesia de S. Jorge de Arroios,
desta cidade de Lisboa, e reclamado o membro recenseador do 2.º bairro desta mesma cidade de Lisboa:
Mostra-se que os ditos autos se reduzem à petição
de folhas 2, em que a referida reclamante requer a este
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juízo para ser mandada recensear como eleitora e elegível, em harmonia com a lei vigente, pelo não ter feito a
comissão recenseadora, como lhe havia requerido;
Mostra-se que à dita petição se juntou apenas a
notas de folhas 3, com a informação de folhas 4, em que
se insiste na recusa da inscrição da reclamante como eleitora e elegível, com razões manifestamente imperiosas ou
verdadeiras sofismas; e por isso, mostra-se do meu despacho de folhas 5, em data de ontem, que avoquei todos os
documentos apresentados pela reclamante e que deviam
estar em poder da dita comissão recenseadora; mas mostra-se que, em vez de tais documentos, se remeteu hoje
apenas nova informação, como se vê de folhas 6 e 7,
insistindo nos supostos fundamentos da inscrição da reclamante; ora todavia: Considerando que os requerentes
não podem nem devem ser prejudicados por ignorância
ou má vontade dos encargos de lhes fazer justiça; assim,
não obstante a nossa remessa dos referidos documentos
aceitando a confissão de que a reclamante tem todos os
requisitos para ser inscrita como eleitora e elegível e que
somente obsta a que seja inscrita o ser mulher;
Considerando que o referido decreto, com força
de lei, de cinco de abril corrente, publicado no Diário do
Governo do dia imediato, diz terminantemente, digo diz
terminante e simplesmente que são eleitores e elegíveis
os portugueses maiores de vinte e um anos, residentes
em territórios nacionais e que souberem ler e escrever
e forem chefes de família; e assim inclusive não só os
homens mas também as mulheres, no significado natural

e rigoroso da nossa língua, pois quando se diz Portugal
tem seis milhões de habitantes entende-se que são homens e mulheres, aliás, ter-se-ia de dizer, por exemplo,
que são três milhões e meio de mulheres e dois e meio
de homens, o que seria até ridículo ou impróprio; e especialmente: Considerando que o texto legal que ainda hoje
regula o assunto é o Código Civil, art. 18.º e seguintes, em
que corrente e terminantemente se diz que são cidadãos
portugueses tanto homens como mulheres que estiverem
compreendidos nos números indicados e nomeadamente
de ser cidadão português: 6.º ‘A mulher estrangeira que
casar com um cidadão português’, assim – considerando
que o reclamado está em manifesto erro tanto gramatical
como jurídico, quando pretende sustentar que portugueses e cidadãos portugueses são os homens com exclusão
das mulheres; e
Considerando que também está em erro evidente,
perante os factos e a lei, querendo que não haja mulheres que sejam chefes de família, como a reclamante
que, vivendo com sua filha menor e criados, é realmente
chefe de família, e, como tal, não podia ser excluída do
recenseamento eleitoral sem disposição terminante que
o ordenasse, porquanto a linguagem do n.º 2 do artigo do
referido decreto de 5 de abril corrente é manifestamente
explicativa e taxativa, por isso:
Considerando que o legislador, se quisesse excluir
as mulheres do recenseamento eleitoral expressamente
o podia e devia dizer tapando a porta que havia aberto
com tanta franqueza e justiça; assim, considerando que o
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legislador da última república proclamada no mundo correta e dignamente se colocou a par dos governos mais civilizados, como alguns da América, Austrália e Escandinávia,
verdadeiros percursores na cruzada da civilização; pois:
Considerando que à verdadeira cruzada das chamadas sufragistas em França, Inglaterra, Alemanha e Itália
para breve se fará justiça, porque a concessão do voto a
todas as mulheres é questão de tempo, porque tal concessão é manifestamente de justiça e interesse geral; pois:
Considerando que está provado que é da mais profícua influência civilizadora a intervenção das mulheres
na vida política das nações, por se terem tornado mais
corretas as assembleias eleitorais a que já concorrem e
até ter diminuído o vício do alcoolismo; e
Considerando que as mulheres do nosso país sempre tiveram e têm grande influência nas eleições, apesar
de não terem tido voto, o que geralmente lhes dará incontestável influência, sem responsabilidade, o que é sempre
perigoso como sucede com todos os poderes ocultos;
Considerando que excluindo a mulher, apesar de
ser uma ilustração, como a reclamante, de ser eleitora
e ter intervenção nos assuntos políticos – só por ser mulher, como se diz a folhas n.º 6, verso – é simplesmente
absurdo e iníquo e em oposição com as próprias ideias da
democracia e justiça proclamadas pelo partido republicano, porquanto desde que a reclamante tem todos os
predicados para ser eleitora, não pode, arbitrariamente,
ser excluída do recenseamento eleitoral, porque onde a
lei não distingue não pode o julgador distinguir; por isso

em obediência aos verdadeiros princípios da moderna
justiça social: Julgo procedente e provada a presente
reclamação e mando que a reclamante seja incluída no
recenseamento eleitoral em preparação no lugar e com
os requisitos precisos. Intime-se.”
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4. Notícias sobre o Voto de Carolina Beatriz Ângelo
4.1. A Vanguarda, 29 de maio, 1911
“A estas horas já deve ter transposto as fronteiras
a sensacional notícia de ter exercido o voto nos colégios
eleitorais de Portugal, pela primeira vez, uma mulher.
A Sr.ª D. Carolina Ângelo, que nos primeiros dias
da organização do recenseamento eleitoral, requerera a
inclusão do seu nome, por saber ler e escrever e ser considerada chefe de família, conseguiu, com toda a justiça,
que lhe fosse reconhecido o direito de voto. Esta senhora,
que é uma médica distinta, apresentou-se na assembleia
eleitoral de S. Jorge de Arroios, acompanhada de senhoras das suas relações, afim de exercer os seus direitos de
eleitora. Quando, à segunda chamada, começou a letra
C, de todos os pontos da vasta sala do Clube Estefânia,
onde se realizou o ato eleitoral, se pedia silêncio. Era
o momento dos grandes estremecimentos. Dir-se-ia que
um frisson invadira o espírito de toda a assistência que
aguardava ansiosa, quase tremente, que fosse proferido
o nome de Carolina Beatriz Ângelo.
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Esse momento, único até agora nos anais do eleitorado nacional, em pleno regimen da República, chegou,
enfim, e ao abeirar-se da presidência da mesa para entregar o seu voto, como uma afirmação solene de um direito
que a República reconheceu à mulher nas condições sociais da distinta médica, toda a assistência que, ansiosa,
aguardava este momento, explodiu numa grandiosa manifestação de simpatia, por entre uma uníssona salva de
palmas e vivas à República, foi, finalmente, depositado
na urna o primeiro voto da mulher portuguesa.
Uma grande parte da assistência acompanhou
a sua eleitora até fora da porta, onde o fotógrafo da
Ilustração Portuguesa, tirou um instantâneo que será,
para as gerações futuras, a prova imorredoura das reivindicações sociais no alvorecer do século 20, em terra
portuguesa.
O ato que foi extraordinariamente concorrido,
como não há memória na freguesia de S. Jorge de Arroios,
correu com toda a regularidade, não se tendo levantado
o mais pequeno protesto. Registamos este facto que nos
enche do maior júbilo.”

“Foi certamente nesta assembleia que se deu o
facto mais notável de ontem: a comparência de uma cidadã a votar. Os nossos leitores sabem já que se trata da
Sr.ª D. Beatriz Ângelo, ilustre médica, que ganhou o seu

recurso nos tribunais civis, sendo, portanto, incluída no
respetivo caderno de recenseamento.
À hora que a lei marca foi constituída a mesa, assumindo a presidência dos trabalhos o Sr. Constâncio de
Oliveira, empregado municipal, antigo republicano, que foi
secretariado pelos Srs. António Costa Oliveira e Alfredo
Assunção Alves, que tinham para suplentes os Srs. Lopes
Castelo Branco e Eurico de Jesus. Escrutinadores foram
eleitos João Augusto Torres e Alfredo Cerveira. A assembleia reuniu-se no vasto salão do Clube Estefânia, a cuja
porta faziam serviço de polícia os voluntários de Arroios.
Conforme a decisão da última assembleia-geral da
Associação de Propaganda Feminista, foi uma comissão
de dez senhoras acompanhar, ontem, a Sr.ª D. Carolina
Beatriz Ângelo à assembleia de S. Jorge de Arroios, onde
votou em harmonia com a sentença do juiz, Dr. João
Baptista de Castro.
A Sr.ª D. Carolina Beatriz Ângelo foi confiada na
habitual cortesia dos portugueses, cortesia que lhe era
devida, não só pela sua qualidade de senhora, mas também pelo seu valor intelectual.
Ao chegar a comissão à porta do Clube Estefânia,
onde tinham lugar as eleições, a distinta médica Sr.ª
D. Maria do Carmo Lopes perguntou a um dos voluntários
que estavam de guarda se podia entrar, obtendo resposta
negativa, dizendo, porém, que só uma poderia entrar,
porque tinha voto, acrescentando: Só se é v. ex.ª?
– Não, disse a conhecida doutora, mas vimos acompanhá-la.
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4.2. O Tempo, 29 de maio, 1911
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O voluntário imediatamente consentiu na entrada
da comissão, que foi recebida amavelmente pela assistência.
Como a chamada fosse na letra M os diretores do
Clube depois de mostrarem as dependências do Clube às
senhoras, ofereceram-lhes cadeiras.
Entretanto, na assistência, a voz baixa, discutia-se
o caso, tendo-se feito grande silêncio quando chamaram
pela eleitora, que logo apresentou a sua lista. Nessa ocasião ouviram-se muitas palmas.
Em seguida, o presidente da mesa, Constâncio de
Oliveira, fez uma breve alocução, dizendo que em vista
do juiz Dr. João Baptista de Castro se ter pronunciado a
favor da Sr.ª D. Carolina Beatriz Ângelo, assim como a
Procuradoria-Geral da República, e tendo que se cumprir a
lei, era com o maior prazer que ele, presidente, depunha
na urna a lista da primeira eleitora portuguesa.
A estas palavras a Sr.ª D. Beatriz Ângelo respondeu
da forma seguinte:
– ‘Agradeço à mesa e à assembleia a manifestação
de simpatia que me fizeram e mandarei dizer às minhas
irmãs sufragistas do estrangeiro, que tanto me felicitaram, que os homens portugueses estão connosco!’.
Uma nova salva de palmas apoiou as palavras do
presidente e da eleitora, sendo soltados muitos vivas a
D. Beatriz Ângelo, ao presidente e à República.”
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5. Reação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
(A Mulher e a Criança, n.º 24, maio 1911)
“Cumprimos um dever de solidariedade feminina,
muito grato à nossa alma, publicando no presente número
da Revista, o retrato da ilustre médica, D. Carolina Beatriz
Ângelo, que tanto se evidenciou nos últimos tempos pela
sua tenacidade e obstinação em conseguir que lhe fossem
reconhecidos os seus direitos eleitorais. (…)
Não foi, em boa verdade, uma vitória feminista,
porque não existe triunfo onde não houve refrega – e
todos nós sabemos que o feminismo, em Portugal, é representado por uma insignificante minoria de cidadãs
portuguesas, que nunca se abalançariam a passar pelas
inclemências a que se têm sujeitado as destemidas sufragetes, em defesa do seu ideal.
O triunfo obtido pela senhora D. Beatriz Ângelo,
não foi coletivo, mas sim pessoal; não representou a vontade duma minoria, mas tão somente a persistência da
distintíssima médica. Dependeu do acaso duma sentença
– nada mais!
Por nossa parte, estimaríamos que tivesse havido
luta, que a propaganda feminista tivesse triunfado ao
preconceito por uma forma brilhante – pondo em evidência o talento, a coragem, a ilustração de muitas mulheres
que se dedicassem à mesma causa. Mas nem por isso deixamos de enviar à novíssima Associação de Propaganda
Feminista, filha da nossa Liga, pois que ela se formou de
elementos nossos, os nossos cordiais parabéns.”
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6. Carolina Beatriz Ângelo é entrevistada
por vários periódicos durante todo o processo
6.1. A Capital, 25 de março, 1911

(…) A notícia é nova em folha e podia, portanto, ser
dada com mais preâmbulos. Como, porém, não queremos
torturar a curiosidade do leitor, aqui lha servimos sem
rodeios: a mulher portuguesa não se conformou com os
severos artigos e parágrafos da lei eleitoral, que lhe recusam a liberdade de voto. Reage, e… vai tentar a escalada
da urna! Será feliz nessa arriscada empresa, que muitos
de nós, os fortes, não teríamos coragem de abordar? Terá,
para isso, de empregar heroicos esforços, cujos ecos façam gemer os prelos da Europa inteira?
À primeira pergunta responderá o futuro. À segunda
respondemos-lhe nós, pela boca duma das nossas mais
sinceras democratas – a distinta médica Sr.ª D. Carolina
Beatriz Ângelo. (…)
– A nossa intenção – começou ela – não é pedir
agora ao governo que introduza modificações na lei. De
forma alguma. Nós propomo-nos tomar parte no sufrágio
eleitoral, mas sem que para isso seja necessário alterar
uma vírgula do decreto.
E, perante a nossa sincera estupefação, a ilustre
feminista explica:

– A lei eleitoral, conquanto não nos abra a porta,
também nos não dá com ela na cara. Esse facto é que
talvez o senhor não tenha notado e por isso se admira
tanto. Pois leia a lei e verá. Encontram-se ali artigos e
parágrafos para determinar quem pode ser eleitor e artigos e parágrafos para mostrar quem pode ser elegível;
explica-se ali que tal e tal não pode votar porque é menor
ou não tem folha corrida, e que tal e tal não pode ser
eleito porque desempenha determinados cargos. O que,
porém, ali não se diz é que tal e tal não pode ser eleito
ou eleitor… pelo facto de ser mulher. Ora, se assim é, por
que motivo hão de as mulheres ser excluídas da urna?
Achámos curioso o argumento, mas, como é natural, mais uma vez nos mostrámos incrédulo. Porém, a nossa
ilustre entrevistada prossegue:
– Bem sei o que me vai dizer. Que se a lei não menciona os sexos é porque se subentendia que só dos homens
se tratava. Efetivamente, assim parece, e decerto foi
essa mesma a impressão do legislador. Mas a verdade é
que, juridicamente não é assim. Devo esclarecê-lo que,
antes de tomar a resolução de reclamar, consultei o meu
advogado. E conquanto tenha compreendido – faça-me
a justiça de o acreditar – que, na intenção da lei, estão
as mulheres irremediavelmente excluídas, nem por isso
deixaremos de apresentar o nosso protesto, quando mais
não seja para obrigar o ministro… a publicar um esclarecimento à mesma lei. Se o não fizer nem formos atendidas,
resta-nos a consolação de dizer que a lei deixou de ser
observada.
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“No limiar da urna – As mulheres querem entrar!
‘Se a lei não nos abre a porta, também não nos põe na rua’.
Assim o entende uma denodada sufragista portuguesa
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– Evidentemente é isso que vem a acontecer. Publica-se o esclarecimento… e nada feito.
– Decerto. Nós também não contamos com outra
coisa. Mas, ao menos, cumpre-se a lei; e com isso nos contentamos por agora…
– Por agora…
– Naturalmente. O facto de termos sofrido agora
uma deceção – porque foi uma deceção – não basta para
nos prostrar desalentadas. Continuaremos, com mais tenacidade que nunca, a pugnar pelo que reputamos um
sacratíssimo direito – o voto das mulheres. Bem sei que
nos tentam tapar a boca com o eterno argumento: a mulher não está suficientemente educada para intervir na
política do país. De acordo. Nós também não reclamamos
desde já o voto para todas. Reclamamo-lo para aquelas
cuja ilustração e inteligência as colocam em situações
iguais ou superiores às dos homens. E não se pode dizer
que isso afetaria os princípios da igualdade, visto que
também entre os homens se faz idêntica seleção.
O voto das mulheres – continua a nossa amável interlocutora – é absolutamente indispensável numa sociedade
bem constituída e especialmente num país onde se implantaram os princípios da democracia. A experiência é
cheia de factos que o comprovam. Toda a gente sabe que
a entrada das mulheres em certos parlamentos, como por
exemplo os da Noruega, contribuiu enormemente para a
diminuição do alcoolismo. É que há questões e problemas
no organismo de um povo que só as mulheres podem compreender eficazmente. E se as mulheres já têm o direito

de intervir na arte, no funcionalismo, na ciência, em todos
os ramos, enfim, da atividade humana, por que razão hão
de deixar de intervir na política, que é o principal fator
da engrenagem social?
A Sr.ª D. Beatriz Ângelo falava agora com outra
animação, e decerto prosseguiria na sua bela defesa das
regalias feministas. Eram, porém, horas de seguir para o
seu consultório médico, onde certamente a aguardavam
já numerosos clientes. Urgia, portanto, pôr termo às suas
interessantes considerações. Mas como ainda lhe dirigíssemos mais uma pergunta sobre a reclamação a fazer ao
governo, a ilustre senhora gentilmente nos esclarece:
– Trata-se dum requerimento em forma, condimentado com os necessários argumentos justificativos. É
elaborado por mim e deve ser entregue dentro de breves
dias.
E com estas palavras pôs termo à agradável palestra, da qual fornecemos ao leitor os pontos mais interessantes.”
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6.2. O Século, 5 de abril, 1911
“Uma palestra – Juridicamente as mulheres têm direito
a ir à urna, diz a Sr.ª D. Carolina Ângelo

Após a leitura deste documento, [requerimento de
inscrição no recenseamento reproduzido no jornal] testemunha eloquente da tenacidade com que as mulheres
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portuguesas estão trabalhando no campo das reivindicações feministas, acorremos a casa da ilustre médica, de
quem solicitámos uma palestra.
A Sr.ª D. Carolina Ângelo recebe-nos gentilmente
no seu gabinete de trabalho, simples e despretensioso,
como é natural a uma mulher a quem o tempo não sobra
para garridices, e diz-nos sorrindo:
– Adivinho o motivo que o traz cá! De resto, tenho
consagrado o dia quase exclusivamente a receber os senhores repórteres, que não se cansam em subir a esta
modesta casa para saberem pormenores acerca do meu
requerimento…
– Tem fé em que ele será bem sucedido?
– Fé absoluta, seria forte dizer-lhe que tenho, o
que não há dúvida, porém, é que o entreguei com a convicção íntima de que ele tem bases jurídicas difíceis, se
não impossíveis de contestar.
– Dizem-nos que a comissão do recenseamento
eleitoral se julgou incompetente para deliberar sobre
o caso e acordou em remeter os documentos para o Sr.
ministro do Interior; tem confiança nos ideais feministas
dos membros do governo?
– Não posso duvidar delas. Quando na oposição,
Teófilo Braga, Afonso Costa e António José de Almeida não
perdiam ensejo de se declararem ao nosso lado. Foi o atual
ministro do Interior que lançou mesmo a ideia da fundação
da Liga, que, como se sabe, trabalhou denodadamente
pela República, indo mesmo algumas das nossas mulheres ao banco dos réus por alguns artigos de propaganda,

porque confiava plenamente em que o novo regime daria
ampla satisfação às suas reivindicações feministas. Muitas
vezes, a palavra quente e sugestiva de António José nos
prometeu que a mulher portuguesa não ficaria lograda,
como a francesa, quando a República viesse.
– E Afonso Costa?
– Afonso Costa, o estadista intemerato em quem o
país inteiro põe os olhos com simpatia e orgulho, ainda,
na última vez que lhe falámos no assunto, nos prometeu
que nas Constituintes havia de ficar definido quais as mulheres que deveriam votar. Não hesito em crer que assim
seja. Afonso Costa tem-se afirmado um intrépido paladino
da mulher, levantando-a moralmente em algumas das leis
que têm saído da sua pasta.
– Mas não receia que do voto da mulher resulte a
reação?
– É esse sempre o tema. Receia-se que a mulher portuguesa, se invadir o campo político traga com ela essa
imensa dose de fanatismo que lhe atribuem. Devo dizer-lhe que, se a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
em princípio deseja o sufrágio universal, por enquanto
pede-o apenas para a mulher com uma certa ilustração.
Ora, eu creio piamente que essa, com raríssimas exceções,
está por completo emancipada da influência clerical. A
minha observação tem-me mesmo dado que a mulher
portuguesa não está tão acorrentada ao confessionário
como se diz, infelizmente com manifesto desdouro para
nós. Esta ideia tem-se avolumado de tal maneira, que os
estrangeiros olham-nos com desdém, fazendo um paralelo
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entre o que se diz de nós e o que eles encontram nas
suas mulheres, a quem são eles os primeiros a atribuir
faculdades de inteligência e aspirações de liberdade.
Quer saber? Conhecendo perfeitamente as Beiras, posso
afirmar-lhe que o padre não exerce aí predomínio algum.
As beiroas são criaturas inteligentes e com uma intuição
instintiva da liberdade.
– Mas no norte a mulher pertence, moralmente, ao
padre.
– Não há dúvida; mas vamos por partes: quem tem
no norte o predomínio do trabalho não é a mulher? Julgará que não é ela também que guia à urna o homem, para
votar em quem ela entender ou quem lhe é aconselhado,
através das grades do confessionário? E, neste caso, tão
nociva é agora a ação da mulher do norte na política,
como o será quando for concedido o sufrágio feminino. De
resto, não lhe aproveitaria, pois que, como lho acentuei,
o pedimos apenas para um restrito número de mulheres
educadas civicamente e, portanto, aptas a colaborarem
com o homem no ressurgimento da pátria.

– Não receia que a mulher, quando entrar para as
lides políticas, deixe a linha delicada e demarcadamente
feminina que tem sido o seu apanágio através dos séculos?
– Não creio que isso suceda. A mulher há de sempre, por uma lei imutável da natureza, procurar agradar

ao homem, como este há de procurar agradar-lhe. Ora,
enquanto o homem gostar da mulher coquette, querendo
muito aos vestidos, ao espartilho, a tudo, enfim, que lhe
dê uma beleza artificial, ela não desdenhará de todas
essas futilidades. De resto, nós somos feministas, mas
somos muito femininas. Não seremos nós, as feministas,
que usurparemos as calças do homem e desde já lhe posso
afirmar que essa deplorável moda das saias-calções será
por nós repudiada. Não têm tido os homens a mesma altivez, visto que nos usurparam os cachecóis, as pulseiras e
mais uma infinidade de modas que é impossível enumerar.
A nossa interlocutora fez aqui uma pausa, enquanto
a sua fisionomia franca se abria num sorriso de fina ironia.
Aproveitámos este silêncio para perguntar:
– E se o seu requerimento não for despachado a contento da Liga?
A Sr.ª D. Carolina Ângelo, retomando a sua atitude
de gravidade, retorquiu logo:
– Se não for despachado irei para juízo. Escolherei
um advogado que faça valer os direitos jurídicos que me assistem na minha pretensão. A lei eleitoral, se, na verdade,
não permite a mulher na urna, também não a exclui. Fala
em cidadãos apenas. Ora, é princípio de direito assente e
incontroverso que, quando a lei não distingue, a ninguém
é lícito fazer distinções.
– É v. ex.ª a única sócia da Liga a requerer o recenseamento eleitoral?
– Na última reunião efetuada, deliberou-se ir eu e
a presidente, que é a Sr.ª D. Ana de Castro Osório, e que
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As feministas são sempre femininas
e renegam a saia-calção
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deve, dentro de poucos dias, apresentar também o requerimento.
– As senhoras que andam em Portugal na vanguarda
do movimento feminista têm agora em projeto algum cometimento?
– Vamos elaborar os estatutos para uma grande
associação feminista, sem cor alguma política, e onde desejaremos ver todas as intelectuais portuguesas. A nossa
arma será a educação. Procuraremos elevar todas as mulheres até nós, educando-as intelectual e moralmente.
Nisso, a meu ver, consiste a verdadeira democracia. Os estatutos desta associação serão submetidos à aprovação
do governo, a quem pediremos que nos consulte em todas
as questões que dizem respeito à mulher e à criança. Será
uma obra de solidariedade, de educação e de carinho,
aquela que pretendemos levar a efeito; não lançaremos
as vistas apenas pelas mulheres intelectuais, propugnaremos, antes de tudo, por essas infelizes criaturas que estiolam a sua mocidade e a sua saúde pelos ateliers e pelas
oficinas, ganhando um salário mais diminuto do que o seu
companheiro de trabalho, se bem que produzam tanto,
somente por pesar no seu sexo o labéu da escravidão.
A nossa entrevistada que, a pouco e pouco, foi dando às palavras uma viva entonação, suspendeu-se aqui,
olhando com ternura para sua filhinha, que, enroscando-lhe os braços ao pescoço, parecia ter compreendido todo
o imenso sentimento que ditara aquelas palavras.”
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6.3. O Tempo, 3 de maio, 1911
“Em quem vota a primeira eleitora?
Nos Drs. Afonso Costa, Teófilo Braga, Bernardino Machado
e Magalhães Lima – Outras declarações curiosas nos faz
a Sr.ª D. Carolina Beatriz Ângelo

Os nossos leitores devem, sem dúvida alguma, ter
desejos de saber em quem votará a primeira mulher a
quem, em Portugal, é concedido o direito de voto. Assim
como também, certamente, os deve interessar saber o
que faria no parlamento a Sr.ª D. Beatriz Ângelo, se fosse
eleita deputada.
Desejando satisfazer a legítima curiosidade, dirigimo-nos ao consultório da distinta médica, esperançados
em que esta senhora nos poderia dar alguns esclarecimentos nesse sentido.
A hora da consulta havia terminado, e a Sr.ª D. Beatriz
recebe-nos em um pequeno gabinete anexo ao consultório.
– Em quem votarei?! diz-nos aquela senhora, ao
manifestarmos-lhe o nosso desejo, – não sei, não lhe posso
dizer, como sabe é um caso de conveniência…
– Todavia, v. ex.ª deve nesse sentido ter mais ou
menos uma opinião formada.
– Sim, sem dúvida, e é mesmo certo o votar em indivíduos que eu reconheço que no parlamento irão pugnar
pelos direitos da mulher.
Ora, entre os candidatos que o partido republicano apresenta por Lisboa devem haver individualidades
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que satisfaçam a esse requisito; o Dr. Afonso Costa pode
contar com o meu voto.
– Teófilo Braga e Bernardino Machado são reconhecidamente feministas e é natural que v. ex.ª os inclua na
sua lista.
– Votarei em ambos; assim como em Magalhães
Lima, antigo feminista, que agora no parlamento, maior
serviço prestará à nossa causa.
De uma das individualidades de que falamos, tenho
eu o compromisso formal nesse sentido. É Afonso Costa.
As mulheres portuguesas encontrarão nele um defensor
constante das suas reivindicações.
– E quanto aos outros nomes que completarão a lista?
– Ainda não sei; na certeza, porém, de que serão
indivíduos que eu reconheça que no parlamento pugnarão
pelas mulheres e pelas crianças.
– Quanto à opinião política de v. ex.ª é republicana,
evidentemente?
– Os meus ideais são mais avançados, diz-nos a
nossa entrevistada, todavia acompanho a República como
medida transitória.
– E se v. ex.ª fosse eleita deputado?
– Não sei; nunca pensei em ser eleita, mesmo
porque não desejo abandonar a minha carreira médica;
todavia, reclamaria todas as medidas que considero necessárias para modificar a situação deprimente em que se
encontra a mulher. Seria meu cuidado constante o poder
conseguir a igualdade de salários quando a mulher produza
tanto como o homem.

Os homens do atual governo, alguma coisa têm feito já em favor das mulheres e das crianças, mas aqueles
que mais haviam prometido são os que menos têm feito.
É verdade que a lei da família e a do divórcio, já vêm dar
mais garantias às crianças e às mulheres, mas não me
satisfazem por completo, principalmente no que respeita
a administração de bens ser confiada ao homem, o que
coloca a mulher numa situação dependente.
– E quanto à ocupação de cargos políticos pelas
mulheres? – inquirimos ainda.
– Muitos há que deviam ser exercidos unicamente
por elas. As juntas de paróquia, por exemplo.
Tanto nestas agremiações como nas câmaras municipais prometeu-me o Dr. Afonso Costa que pugnaria
pela admissão das mulheres. Na assistência pública e
na proteção à infância elas são absolutamente necessárias.
– E entende v. ex.ª que todas as mulheres devem
ter voto?
– Presentemente, nem todas, apenas as que tiverem
uma certa instrução e independência financeira.
Fala-se que a mulher em geral é reacionária e o
conceder-lhe o voto seria prejudicial para as novas instituições. Pode crer que a república nada sofreria. A mulher
sempre há de exercer uma certa influência na política,
por isso o mais honesto seria o permitir-lhe que ela fizesse
política às claras, francamente.
Estava satisfeito o desejo dos nossos leitores e ao
retirar-me diz-nos ainda a Sr.ª D. Beatriz Ângelo:
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– Em breve começaremos a nossa propaganda mais
ativamente.
– E como?
– Pela nova associação que vamos fundar, e que
não terá cor política alguma. A Associação de Propaganda
Feminista será ao mesmo tempo defensora e protetora
de todas as mulheres e crianças independentemente de
serem ou não associadas.”

O jornal holandês De Amsterdammer Weekblad
woor Nederlat, de 11 de junho próximo passado, publica
uma entrevista referente ao voto da mulher em Portugal,
acompanhada dos retratos da Sr.ª D. Carolina Beatriz Ângelo
e do Dr. João Baptista de Castro, que passamos a traduzir:
‘É D. Carolina Ângelo quem fala:
– Sim, foi um grande triunfo para nós que às mulheres fosse dado o direito de voto…
– Não foi a um acaso que v. ex.ª deveu a sua vitória
e foi ou não de propósito que v. ex.ª se dirigiu ao juiz João
de Castro, ou crê v. ex.ª que um outro juiz qualquer também lhe teria dado a sua aprovação?

Um brilho de alegria se mostrou nos olhos escuros
e inteligentes da feliz eleitora.
– Com isso contava eu, disse ela rindo, foi o juiz
Castro que me acompanhou quando eu fui falar com o ministro sobre o voto da mulher; ele já me tinha dito antes
que era a favor e por isso agora, sendo-lhe distribuído por
escala o processo, não podia ser contra mim. Mas em todo
o caso a lei fala em cidadãos portugueses e isso abrange
tanto mulheres como homens.
– O que espera v. ex.ª agora do futuro? Acha que as
Constituintes serão a favor ou contra o voto da mulher e
quem falará ali pelas mulheres?
– O Dr. Afonso Costa, falando-me numa ocasião,
numa grande reunião no palácio maçónico sobre uma entrevista que eu tinha feito e ele tinha lido, disse-me: ‘Nas
Constituintes estarei ao vosso lado.’. E além do Dr. Costa
ainda há mais que defenderão para nós o direito de voto,
Dr. Magalhães Lima, por exemplo, é um dos grandes defensores do feminismo. Mas nós não pedimos o direito de
voto para todas as mulheres, pois a maioria não estão
bastante educadas e, além disso, estão por demais sob a
influência do clero.
Quais serão as condições que vão ser impostas, isso
só se saberá nas Constituintes. Eu fui ontem votar, uns
dez membros da nossa Associação de Propaganda Feminista acompanharam-me. O presidente perguntou à mesa
se havia alguém que se opusesse a aceitar o meu voto,
coisa a que não tinha absolutamente nenhum direito, pois
eu estava inscrita no recenseamento e o art. 64 da lei
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6.4. A Vanguarda, 18 de julho, 1911
“O Triunfo do Feminismo – O Voto da Mulher em Portugal
Um jornal holandês publica uma interessante entrevista com
a Sr.ª D. Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher
que votou em Portugal
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eleitoral diz que só se podia recusar o voto no caso de
demência ou embriaguez. Chamei para isso a sua atenção
e quando o meu nome foi lido, entreguei a lista que ele
deitou na urna, ato que todos os presentes acompanharam de muitas palmas. Depois disso, o presidente fez um
discurso no qual disse que o direito de votar deveria pertencer só às mulheres ilustradas e chefes de família. A
assembleia testemunhou a sua aprovação, dando-me muitas palmas e felicitações que, a falar a verdade, muito
me comoveram.
– V. ex.ª há pouco falou numa reunião maçónica.
V. ex.ª é por acaso sócia dessa associação?
– Sim, temos uma loja de senhoras no mesmo edifício que os homens; lá temos o direito de votar e também
todos os direitos e graduações como eles, trabalhando ali
para o mesmo fim, que é a beneficência.
– Já se apresentaram muitas senhoras para a Associação de Propaganda Feminista?
– Somos pouco mais ou menos umas 50 e entre elas
a esposa do Dr. Bernardino Machado. Por enquanto as mulheres portuguesas ainda receiam o ridículo. Imaginam que
nós somos uma espécie de mulheres-homens com cabelos
curtos e colarinhos altos. Elas deviam compreender o nobre
fim da nossa missão e para isso eu gostava muito de fazer
algumas conferências em que lhes pudesse explicar o fim
do nosso trabalho.
Oh! Como sinto não poder dispor de mais tempo e
dinheiro! Como eu faria propaganda. Não me importava
nada que me escarnecessem ou pensassem erradamente a

meu respeito. Sei que são coisas que todos que se atrevem
a ter ideias novas devem esperar e para o nosso país essas
ideias ainda são novas, ainda estamos muito atrasados em
relação aos outros países.
A Holanda naturalmente é muito avançada, não é
verdade? É da terra de v. ex.ª que eu recebi maior número
de felicitações de associações de senhoras e também de
cavalheiros.
Vou mostrar-lhas e depois v. ex.ª concerteza me fará
a fineza de traduzir uma carta em holandês que recebi.
Levantou-se e saiu da saleta em que me tinha recebido e quando voltou encontrou-me a admirar um paninho
de renda inglesa trabalhado com gosto e que estava nas
costas duma poltrona. Disse-me, sorrindo, ter sido feito
por ela e que com este trabalho sem sabê-lo, tinha convertido um antifeminista.
– Eu não vejo por que seremos menos mulheres se
nos tornarmos economicamente independentes do homem. Mas olhe, aqui está a carta de que lhe falei.
Traduzi a carta que continha felicitações de duas
senhoras de Haia e agradecimentos pelos seus esforços.
Também me mostrou felicitações da Holanda,
Dinamarca, Alemanha, França, etc., como também um
telegrama de Annita Augspurg.
Com respeito à sua vida e instrução que teve,
D. Carolina deu-me as seguintes informações: Nasceu em
1878 na Guarda, norte de Portugal, e fez o curso do liceu
naquela cidade em 4 anos. Depois frequentou durante 2 anos
a Escola Politécnica de Lisboa e depois durante 5 anos
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o curso da Escola Médica. Na tese que defendeu no final do
curso de medicina tratou de operações feitas por ela num
dos hospitais, sob a direção do professor Sabino Coelho.
Apesar de seu pai não dispor de muitos recursos
insistiu com ele e trabalhou muito só pelo ideal de se
tornar independente.
Casou há 8 anos com um seu colega, também médico, que faleceu há um ano e lhe deixou uma filhinha.
Como especialista de doenças de senhoras ainda
encontra na sua vida, muito ocupada, tempo e sobretudo
dedicação para a questão feminista.
A Associação de Propaganda de que é presidente,
tem por fim melhorar a educação da mulher e torná-la
independente, tanto moral como economicamente’.”

Para obstar a que tenhamos de fazer extratos, como
hoje sucede, pedimos às pessoas que desejem dar a sua opinião para reduzirem as respostas a uma fórmula concisa.
A igualdade de direitos
não significa igualdade de funções

“Ao iniciarmos este inquérito estávamos longe de
esperar que ele despertasse tanto interesse como tem
despertado. Chovem-nos cartas e cartas, e tantas, que
começamos a sentir a impossibilidade de publicar todos
os alvitres, tanto mais que a maior parte se fazem acompanhar de largas considerações, o que dificulta o nosso
trabalho.

Sr. Redator. – Eu não seria contra o direito de voto
à mulher se visse nisso o instrumento da sua felicidade.
Mas, ao contrário, eu entendo que se deve fazer
ver às senhoras que elas estão procedendo de forma desacertada.
Os meus argumentos são os seguintes: 1.º a mulher,
para se tornar feliz, não necessita de seguir fielmente as
pegadas do homem; 2.º a igualdade de direitos não significa igualdade de funções.
Diga a mulher que quer ser feliz na ciência e na
liberdade, feliz na crença e no amor; proteste a mulher
contra a iniquidade com que as leis lhe não admitem as
atenuantes devidas à diferença do seu temperamento;
insurja-se, sim, contra a injustiça com que à mesma
quantidade e qualidade de trabalho produzido não corresponde a mesma paga, quer seja obra de um homem, quer
seja obra de uma mulher, mas recorde-se sempre que
tudo quanto seja devassar o terreno masculino por mera
curiosidade e vanglória, só pode servir-lhe de desdouro e
causar-lhe um enorme desfalque nos cabedais com que a
Natureza a enriqueceu. Acho que é uma insensatez admitir que todas as funções são iguais para todos, porque elas
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7. Algumas respostas ao “Inquérito iniciado pelo ‘Século’
Deve conceder-se o direito
de voto à mulher portuguesa?”
7.1. O Século, 4 de abril, 1911

Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911)

são atribuições naturais de determinados agentes. Assim
a mulher não deve votar porque a sua compleição não o
permite, visto que a mulher, dados os mesmos motivos,
não produz os mesmos atos que o homem.
Depois, a mulher é, acima de tudo, sensível e a
sua sensibilidade atraiçoa-a, levando-a a aplaudir Afonso
Costa, e a prostrar-se aos pés do padre Gonzaga pelo
coração.
Querem votar, para quê? Para fazer desandar a história dez séculos? Basta de ruínas e desastres!
Eu reconheço nessas frequentadoras de templos,
nessas adoradoras de imagens, as fundadoras principais
de todos os cultos públicos das religiões do mundo.
Senhoras, ouvi-me, se vos apraz, e não esqueçais
isto: a vossa missão é corrigir os desvarios e agruras do entendimento humano. Que digno mister! Pretendeis outro
mais alto?
Que belo é o vulto da mãe quando ela suspende
meigamente o braço do esposo, prestes a descarregar o
golpe sobre o filho que delinquiu?
Esse formoso grupo ensina-nos, senhoras, qual é o
lugar destinado ao coração e ao cérebro. – Viana do Castelo
– J. A. de Lima Viana.

Sr. Redator: – Tem-se dito muito mal das mulheres
com o fim de justificar que elas não devem ter voto.

Infelizmente estas extraordinárias apreciações hão
de ser lidas no estrangeiro, e é isto que me entristece.
Assim, o Sr. major Cunha, que nega à mulher o direito de voto, concede-o ao sargento, ‘porque (diz ele)
seria injusto negar-lho, visto ser conferido a qualquer sapateiro de escada.’. Portanto, este senhor julga a mulher
ainda abaixo deste sapateiro de escada!
Um leitor diário de O Século diz que a mulher não
está à altura de votar, porque ‘a maioria não sabe fazer
uma camisa; e as mais educadas só querem saber de ler
romances, tocar piano e terem um pedaço de tempo para
estar à janela.’.
Que triste ideia faz este senhor da mulher culta e
inteligente! Porque as há, e muitas; tanto ou mais sábias,
sensatas e dignas, sem favor, de uma cadeira no parlamento, do que alguns homens que ali têm entrado, sem
deixarem, sequer, um rasto da sua luminosa passagem.
Nega-se o voto à mulher culta, e concede-se ao
homem ignorante e quase analfabeto! Há nisto justiça?
Há apenas a vaidade e a supremacia do sexo forte, subjugando pela força, e não pela razão, a mulher, fraca pela
natureza, mas apta pela sua inteligência, a lutar com ele.
Não são os homens conscienciosos e ilustrados que
vulgarmente combatem o voto da mulher; esses não as
temem; mas sim… os outros, aqueles a quem nem sequer
se exige um curso superior para serem eleitos.
Neguem, embora, o voto à mulher portuguesa, mas
não venham apoucá-la e amesquinhá-la, pela publicidade
perante as nações estrangeiras. – Violeta.”
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Neguem o voto à mulher,
mas não a apouquem nas suas faculdades
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7.2. O Século, 5 de abril, 1911
“Sr. Redator. – Visto que o Século, no seu legítimo e
honroso direito de bem se orientar, conhecendo a opinião
do público, que, por sua vez, assim se orienta também
melhor, abriu um plebiscito sobre se a mulher e os sargentos devem ou não ser eleitores, eu não posso deixar de
vir, mais uma vez, dar a minha opinião sobre um assunto
que tanto me interessa. (…)
Quanto ao voto da mulher, já toda a gente, de há
muito, sabe que o reclamo como um direito sagrado, confessando que acho um cúmulo de absurdeza pedir-se à
mulher que faça cidadãos para uma pátria em que ela é
uma pária, sem direitos civis nem políticos.
As histórias da mãe com o filho nos braços, da
esposa carinhosa, do lar florido, etc., são velhíssimos
argumentos que nos fazem sorrir pela arqueológica infantibilidade, que só demonstra carência de conhecimentos
sociológicos.
A primeira resposta a dar a essas santas criaturas,
que nos proíbem de sair do lar, é que só um terço das mulheres portuguesas pode constituir família legal, por falta
de matéria-prima, ou seja o marido.
Em segundo lugar, a mãe que cria e educa o seu
filho, mesmo com ele ao colo, mostrando assim a sua certidão de cidadã prestimosa, pode dispor de dez minutos
para ir lançar na urna o seu voto. Acrescendo que, em
geral, as mães deixam os filhos a qualquer pretexto. E, às
vezes, até sem pretexto algum: as pobres, para irem para
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o trabalho, para irem a uma festa, para conversarem com
as vizinhas; as ricas, para irem a um baile, a uma exposição, a uma visita, e, às vezes também, para trabalhar ou
fazerem coisas úteis.
Em terceiro lugar, vejo que o homem e a mulher só
verdadeiramente se podem dizer casados, quando intelectualmente se igualem e quando vivam numa atmosfera
alta de ideias e sentimentos libertados, discutindo e pensando autonomamente como seres racionais.
Muitas razões poderia enumerar para defender,
mais uma vez, o direito que cabe à mulher, tanto como ao
homem, de votar e ser votada numa sociedade bem dirigida; mas não quero abusar da liberdade que o Século faculta aos seus leitores, tanto mais que as mulheres (apesar
de não serem responsáveis nos parlamentarismos) assustam os senhores políticos por terem fama de falar muito.
Terminarei, pois, dizendo a minha opinião, resumida
nesta fórmula:
A mulher deveria votar em igualdade de circunstâncias com o homem, visto que são seres pertencendo
por igual à humanidade; mas atendendo à sua falta de
educação política e social, o voto deve ser estabelecido,
como consignação de princípio, a todas as mulheres que
tenham um curso superior, ou que, sabendo ler e escrever,
sejam independentes economicamente pelo seu trabalho
ou pela sua fortuna. – Ana de Castro Osório.”
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7.3. O Século, 19 de abril, 1911
“Fazer intervir a mulher nas lutas políticas
é praticar uma barbaridade

Sr. Redator. – Em resposta ao seu inquérito, permita-me que faça algumas considerações, dispensando-me,
v., o descolorido da frase, pois não disponho de grandes
dotes literários. Todo o homem que pela lei matrimonial
se liga a uma mulher, por toda a existência, quer encontrar nessa mulher, uma companheira dedicada, uma mãe
extremosa para os seus filhos. A mulher, no nosso lar, representa a felicidade. Os nossos amigos, os cumprimentos que
nos fazem, as banalidades que nos dirigem, tudo é falso,
tudo é fingido! É nela, e só nela, que nós encontramos
sinceridade, carinho e amor! Quando fatigados por um dia
de trabalho insano, é nos braços dela que descansamos as
nossas fadigas.
Ora, querer tirar à mulher a feliz existência que em
casa goza com o seu marido e com os seus filhos, é mais
que uma barbaridade, é quase um crime! Cada qual no
seu lugar. O homem, na rua, falando, discutindo, defendendo, votando neste ou naquele, conforme a política
que defenda. Mas, a mulher, a nossa mulher, em casa,
remendando os nossos trapinhos, tratando dos nossos
filhos e da nossa barriguinha, que ainda hoje é a política
de todos os cidadãos. Agradecendo a publicação destas
linhas sou – De v. etc. – Um leitor de Setúbal.
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A mulher nunca pode
dedicar-se à política

Sr. Redator. – Debate-se atualmente, no seu muito
lido jornal uma das questões mais palpitantes e que mais
devem interessar a sociedade portuguesa: a questão do
voto feminista.
Nesta questão, como em todos os campos de discussão, encontram-se pró e contra, sendo, porém, estes
em maior número.
Não se pode, nem deve contestar-se, que a mulher
é por vezes capaz, pelo seu carácter, pelo seu desenvolvimento intelectual, de ocupar um lugar proeminente na
sociedade, podendo ao mesmo tempo ter capacidade para
se ocupar de negócios do Estado, podendo ser excelente
empregado público e reunir qualidades para desempenhar estas e ainda outras funções.
Mas a educação da mulher no nosso país é simplesmente doméstica e não política, e, assim, a mulher não se
encontra pronta a desempenhar funções públicas senão
depois de uma demorada propaganda, de que proviriam
inumeráveis males.
A mulher pode ser professora, empregado público, dedicar-se às ciências, mas nunca deve dedicar-se à
política.
Tem havido, e há mulheres que, influindo no espírito de alguns homens, têm tido ação na política, embora
indiretamente, mas raras vezes estes factos deixam de
arrastar consigo deploráveis consequências.
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Felizmente, a educação da mulher não é política,
porque, se o fosse, a mulher faltava ao amor dos seus
filhos, aos deveres domésticos.
A mulher, tornando-se política, passando a ver inimigos e sendo impelida a combatê-los, tornava-se ríspida
e arrebatada, perdendo a doçura de maneiras.
Isto são factos e não palavras supérfluas.
Quando a mulher for política, andar pelos comícios, votar e andar metida em negócios que só ao homem
devem competir, quem olhará pela sua casa, quem tratará
de seus filhos?
Se é rica, tem para pagar; mas se for pobre, quem
pagará por ela?
Mas nem só o rico tem direitos; também o pobre os
tem; ora, assim dava-se origem a desigualdades, porque
a mulher pobre não poderia deixar o lar para se ocupar
de negócios políticos.
A mulher tem seu marido, confia nele para alcançar o necessário para a sua subsistência; porque não há
de a mulher depositar nele confiança para esperar dele a
defesa dos seus direitos?
O homem, naturalmente, e pela sua educação adequada, acha-se mais apto a desempenhar essas funções
do que a mulher.
O feminismo, no sentido político, é geralmente reprovado no nosso país, onde ele é defendido por um grupo
de senhoras, felizmente em número diminuto, que pugnam pelo que elas dizem necessário à defesa dos direitos
femininos: o voto feminino.

Deixe, pois, a mulher ao homem a missão de defender os seus direitos, a não ser que queiramos ver o
mundo invertido: a mulher ir de calças para o parlamento
e o homem a tratar da casa, talvez com o traje da sua
mulher. De v., etc. – J.C.F.V.
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O voto dado à mulher acarretaria
a desorganização da família

Sr. Redator. – Pergunta-se: Que direito assistirá à
mulher para votar e ser elegível?
A resposta não é difícil, mas cinge-se às diferentes
formas de pensar.
O direito de voto seria um absurdo, uma insensatez!
A mulher não deve votar, porque não pode ter opinião livre e sensata, já pelo seu espírito fraco e vário, já
porque, sendo esposa, teria muitas vezes de ser adversária da opinião do marido, e, por este motivo, as constantes divergências no lar conjugal.
Outro tanto aconteceria com a mulher solteira;
esta, querendo ter uma opinião franca e liberal, teria a
antepor-lhe os passos os que têm o sacratíssimo dever de
zelar pela sua educação.
Ora, tirando a prova real a esta operação, dá o resultado seguinte: separação dos cônjuges e fuga do lar paterno.
A contestação desta palavra seria o desprestígio da
sociedade, e talvez a ruína desta florescente República.
Desde já se confessa grato pela publicação – Tondela.
– Um leitor e assinante do Século.
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A mulher deve ser conservada
longe da corrupção política

Sr. Redator. – Acerca do inquérito do Século, eis a
minha opinião:
A mulher nem deve votar nem ser eleitora.
Ela não se deve distrair da sua nobre missão de
educadora, tão grandiosa e sublime.
Enquanto a política for o que é, um pântano de
corrupção, um viveiro de ódios, devemos afastar do seu
contágio a mimosa flor espiritual que é a mulher.
A harmonia é a suprema garantia de todas as virtudes domésticas.
Devemos conservá-la no santuário do lar, esse abundante manancial de consoladoras carícias, de inefáveis
e ridentes esperanças e de sãs alegrias. (…) – De v., etc.
Adolfo Baptista.
A mulher
deve votar

Sr. Redator. - Peço a v. a fineza de publicar esta minha carta. Sou leitor do seu mui conceituado jornal e nele
tenho lido as diversas opiniões acerca do voto da mulher.
A mulher não deve votar diz-se; a mulher pode e
deve votar, afirmo-o. No meu humilde mas desapaixonado
critério, entendo que a mulher da nossa sociedade atual é
ainda uma escrava, por isso todos nós devemos trabalhar
para a sua emancipação.
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Desenvolvendo para a conclusão da minha tese,
começo por me referir ao argumento primordial e que
para mim mais força moral poderia ter: – A mulher é intelectualmente inferior ao homem, pois, assim o afirmou
o antropólogo Gustave Le Bon no seu famigerado livro
O homem e as sociedades. Admitamos esta hipótese e
examinemos a missão da mulher e do homem. A mulher
encontramo-la sempre no silêncio do lar e obedecendo
cega e humildemente a ridículas convenções. A missão
da mulher é dupla – criação do filho e administração da
casa. A do homem é única: é a missão de sustentação do
lar e da pátria. Na missão da mulher há dificuldades que
só com talento se resolvem.
Quanto talento não é preciso para a boa administração da casa e quanta resignação e força de vontade
não são precisas para completar os caracteres essenciais
duma boa esposa?
Apesar de tudo isto, nega-se à mulher o direito de
voto, o direito de ser patriota. Todavia, quantos degenerados do sexo masculino vão depor numa urna uma lista
que a sua cética consciência não vê nem aprecia.
Agradecendo a publicação desta, sou com estima –
De v. – Um sextanista interessado.”
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8. Notícias da morte e funeral
de Carolina Beatriz Ângelo
8.1. Diário de Notícias, 4 de outubro, 1911
“Faleceu ontem, vitimada por uma síncope cardíaca, contando apenas 33 anos de idade, a Sr.ª D. Carolina
Beatriz Ângelo, distinta médica que terminou o curso há
nove anos na Escola Médica de Lisboa, obtendo em todas
as matérias louvores e distinções.
Era natural da Guarda, onde fez o curso dos liceus,
vindo depois para Lisboa, matriculou-se na Escola Politécnica.
A extinta era viúva de seu primo, o Dr. Januário
Barreto, deixando na orfandade uma menina, de nome
Maria Emília, com 8 anos de idade.
D. Carolina Ângelo, quando anteontem regressou
a casa, pela uma hora da manhã, de uma sessão na Liga
Feminista, de que era presidente, sentiu-se bastante mal,
falecendo duas horas depois apesar dos socorros médicos.
A conhecida propagandista das ideias democráticas
feministas, fundou, depois da proclamação da República,
a Liga Sufragista das Mulheres Portuguesas, foi presidente
do Grémio Humanidade e sócia do Grémio Solidariedade.
Era a única mulher portuguesa a quem até hoje foi concedido o direito de voto.
O funeral realiza-se hoje, da morada da finada, rua
António Pedro, S. D., para jazigo no cemitério dos Prazeres.
Trata do funeral a agência Alves, da rua Nova da
Trindade.”
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“Declaração – Eu abaixo assinada declaro por esta
forma que, por ocasião do meu falecimento, desejo que
me seja feito enterro civil, e, por ser esta a muito espontânea e consciente vontade, quero que fielmente
se cumpra.
Peço que logo depois da morte me coloquem em
qualquer compartimento da casa em que habito, sem sinal
algum de luto. Enfeitem tudo com as plantas verdes que
eu tanto amo, se com facilidade as houverem à mão.
Peço aos membros da minha família que me sobrevivam, que se dispensem do convencional luto por mim,
e expressamente lhes exijo que se abstenham de o fazer
usar a minha filha.
Espero que fielmente cumprirão as minhas determinações, que farão publicar, para assim se livrarem de
censuras.
Quero, como já disse, enterro civil e em tudo democrata. – Lisboa, 18 de julho de 1910. – Carolina Beatriz
Ângelo”

8.2. A Vanguarda, 5 de outubro, 1911
“Ficou ontem sepultada a ilustre médica e notabilíssima propagandista do livre pensamento, D. Carolina
Beatriz Ângelo, cujo falecimento já ontem noticiámos.
A concorrência ao funeral foi numerosa, predominando o elemento feminino, que na notável clínica tinha
uma das suas eruditas e conscientes propagandistas.
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No cemitério organizaram-se vários turnos, sendo
o primeiro constituído pelos corpos gerentes da Associação de Propaganda Feminista, de que a falecida era
presidente.
Seguiu-se-lhe o turno dos representantes da Liga
das Mulheres Portuguesas, do Grémio Lusitano, do Grémio
Humanidade e de antigos condiscípulos e admiradores
da finada.
O préstito que foi revestido do maior acatamento,
desenhando-se em todos os rostos o pesar pelo falecimento da ilustre médica, seguiu para junto do jazigo onde se
encontra encerrado o cadáver do Dr. Januário Barreto,
que foi desvelado marido de D. Beatriz Ângelo.
Deram-lhe aí o último adeus os Srs. Dr. José de
Castro, Dr. Afonso Costa, Dr. Maurício Costa, advogado
da Associação de Propaganda Feminista; Simões Raposo,
pelo Grupo Solidariedade; D. Maria Veleda, pela Liga
Republicana; D. Maria Clara Correia Alves, pelo Grémio
Humanidade e um representante do Grémio Montanha.
Durante a noite de anteontem para ontem o cadáver foi velado por senhoras da Associação de Propaganda
Feminista, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas
e do Grémio Humanidade.
O cadáver encontrava-se encerrado numa magnífica
urna de mogno e coberto de flores naturais, especialmente
de cravos brancos, que são o distintivo da associação, a
que a finada presidia.
Esta mesma Associação depôs sobre o féretro uma
enorme coroa de lírios roxos, cravos brancos e hera, presa

por fitas de ‘moirée’ preto e roxo, onde se lia o seguinte:
‘À sua querida e inolvidável presidente, D. Carolina Beatriz
Ângelo, oferece a Associação de Propaganda Feminista –
3 – 10 – 1911’.
Além desta coroa muitos ramos de flores foram depostos sobre a urna que encerrava os despojos mortais da
inditosa senhora.”
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9. Homenagem a
Carolina Beatriz Ângelo
(Alma Feminina, n.º 1 e 2
de janeiro e fevereiro de 1922)
“Fazendo exceção, publicamos o retrato de uma
senhora portuguesa que bem merece esta simples homenagem, pelo seu infatigável trabalho enquanto viva foi,
pela causa da emancipação da mulher. Basta dizer que foi
a primeira senhora que votou em Portugal, embora para o
fazer tivesse de vencer toda a espécie de resistência que
através do seu caminho encontrou.
Mas venceu, enfim! Deu um exemplo de energia,
de tenacidade e de persistência.
Quando em 1911 o governo provisório da República
julgou necessário entrar-se na normalidade constitucional, publicou um decreto para as primeiras eleições no
novo regímen.
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Uma das condições para ter capacidade de eleitor,
era ser chefe de família e Carolina Beatriz Ângelo, já ao
tempo viúva, na qualidade de chefe de família, requereu
a sua inscrição no recenseamento eleitoral.
O funcionário recenseador indeferiu o requerimento e ela reclamou, levando a questão para tribunais, onde,
em face da lei, lhe foi feita justiça ordenando o juiz, por
sentença, que fosse inscrita no caderno do recenseamento eleitoral.
Não foi uma vitória feminista, é facto, mas foi um
ato de rebeldia contra o preconceito da superioridade
de sexo.
Pena foi que outras mulheres, as viúvas, como ela
chefes de família, não tivessem o mesmo gesto altivo,
cheio de energia, reclamando contra uma injustiça, fazendo valer os seus direitos.
Nas primeiras eleições, realizadas a 28 de maio de
1911, votou Carolina Beatriz Ângelo, numa assembleia da
freguesia de Arroios, em Lisboa.
O seu gesto isolado, teve contudo retumbância
mundial. Aquela nossa amiga recebeu numerosas felicitações, na verdade merecidas.
Batalhou e venceu, como batalhou e venceu enquanto estudante.
Quando da intensificação da propaganda republicana, nos últimos anos da monarquia, e se fundou a liga
Republicana das Mulheres Portuguesas, onde se inscreveram alguns milhares de mulheres, a Dr.ª Carolina Ângelo
foi uma das aderentes mais entusiastas.

Então, os republicanos, porque isso lhes servia a
sua política, reconheciam à mulher qualidades tais que a
julgaram indispensável nos trabalhos preparatórios para
o advento da República.
Porque não a julgam hoje indispensável nos trabalhos de ressurgimento nacional?”
Assina A Redação.
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