
Imprensa: amplificador da voz feminina 

 
 “A propósito da lei contra a imprensa, falaram largamente na Câmara dos Pares, dois ex-

ministros do Estado, os srs. Hintze Ribeiro e José de Alpoim. Suas excelências 
protestaram contra a lei apresentada pelo governo e até com vigor. Palavra que gostámos 
dos seus discursos, suficientes a derrubar o projecto, se na câmara estivessem mais 
homens e menos subservientes.  

 Mas porque amamos mais a liberdade do que os discursos de suas excelências, devemos 
dizer que estranhamos profundamente que esses dois políticos se armassem em paladinos 
da liberdade - tantas vezes ofendida por eles. A imprensa foi perseguida 
escandalosamente, pelo sr. Alpoim nos seus tempos de ministro da justiça e nos tempos 
do sr. Hintze foi assaltada. Pois agora esses dois homens vão ao parlamento e atacam a lei 
da regeneração liberal, tão reaccionária ela é! 

 Enfim, não lhe queremos mal por esse facto, mas registamos o caso e… guardamos os 
discursos” 

“A questão da imprensa”, A Vanguarda, 17 de Março de 1907, p. 1. 

O diário republicano independente no advento da República apresentava na primeira página o texto 
que escolhemos para epígrafe. É sobejamente conhecido o alcance que a “Letra de Imprensa” 
sempre teve, diríamos mesmo desde Guttenberg. O poder da palavra escrita foi alvo de cobiça e 
objecto de tentação nos mais diversos palcos. Não estranhamos o facto de em 1907 as leis estarem a 
ser debatidas por homens que criticavam outros homens. O parlamento, até hoje, reveste-se de uma 
maioria que é masculina. Mas nesta época recuada era-o exclusivamente.  

No mesmo ano, é Ana de Castro Osório, na conferência feita no centro Dr. Afonso Costa, A 
Educação Cívica da Mulher

1, quem afirma: “Tenho por costume nunca falar em público nem fazer 
conferências que não sejam escritas, isto por um motivo que poderão chamar vaidoso e é apenas a 
prova de quanto conscienciosamente me dedico à propaganda das ideias que me impulsionam. 

A acção da palavra falada sobre o espírito humano é passageira e sujeita a deturpações lamentáveis. 
Por mais brilhante que seja um discurso, por mais arrebatadora que se eleve a voz eloquente que o 
expressa, a sua acção, embora comovedora, não é demorada.”2 De onde compreendemos que o 
acesso das mulheres à instrução fosse o degrau mais elementar a permitir que da palavra dita 
pudessem elas passar à palavra escrita. Em A República, publicação dirigida pelo médico Artur 
Leitão, a rubrica “A Tribuna Feminina”, serve claramente o propósito de “amplificador” da voz 
feminina. Ao longo da sua existência os perfis femininos esboçados, entre os quais salientamos o 
das médicas Sofia Quintino e Adelaide Cabete, acompanham o retrato de “mulheres modelo” no 
sentido em que a posição que ocupam profissional e socialmente foi conquistada por mérito e 
trabalho. Seguem-se outros perfis retratando de igual modo as figuras femininas, que à época, 
sobressaiam, elevando ao expoente máximo as qualidades das biografadas, fosse no conciliar dos 
atributos morais e de carácter, aos de habilitações académicas e/ou profissionais, exaltando as 
virtudes de mães, mulheres, esposas e companheiras. Invariavelmente também o espaço ocupado na 
imprensa pelas mulheres, servia o propósito de estimular e convocar para a batalha pela 
emancipação de outras irmãs. Neste aspecto não podemos deixar de lembrar o papel dos boletins e 
dos órgãos de propaganda de instituições de que estas figuras femininas eram membro. Assim, 
sucedem-se boletins, revistas e jornais dirigidos e escritos por mulheres.  



As mulheres mais preparadas compreendem a necessidade de “ocupar” espaço na imprensa diária, e 
não só nos órgãos das organizações em que começam a movimentar-se. É legítimo acreditar que 
1907 assinala um marco determinante para um grupo significativo destas mulheres, mais 
capacitadas, pois é nesse ano que Ana de Castro Osório, Maria Veleda, Adelaide Cabete, Carolina 
Beatriz Ângelo, para só enumerar algumas, são iniciadas na maçonaria. Doravante qualquer uma 
delas assumirá papel de relevo nos periódicos nacionais. Mas não pode subtrair-se à História a ideia 
de que só então as mulheres marcam uma presença assídua no periodismo nacional, pois já em 
1900, A Crónica, contava com as contribuições de escritoras como Alice Moderno, Alice Pestana 
(Caiel), Beatriz Pinheiro, Albertina Paraíso, e publicava retratos femininos como os de Angelina 
Vidal, por Fernando Alves, ou de Ana de Castro Osório, apresentada como directora da Revista 
para as Crianças, por Cândido Figueiredo, que lhe dirige uma apreciação singular: “D. Ana de 
Castro Osório pensa como escreve e escreve como quem fala a crianças, como quem se dirige a 
cérebros que ainda não despertaram. Essa linguagem é uma virtude e é uma ciência: poucos a 
possuem e raros a praticam.”3 

O suplemento ilustrado de O Século4, dá-nos conta, de um grupo de figuras femininas que se 
vinham afirmando nas Letras, nas Artes & nas Ciências em Portugal, a escassos meses da 
Revolução. Virgínia Quaresma assinando o texto “Feminismo”, que antecede a publicação de vários 
retratos de poetisas, Branca de Carvalho, Mafalda Mousinho de Albuquerque, Lutgarda de Caires, 
Maria da Cunha, “escritoras da velha guarda” como Maria Amália de Vaz Carvalho, Cláudia de 
Campos, Angelina Vidal e Alice Moderno, médicas como Sofia Quintino, Adelaide Cabete, 
Carolina Beatriz Ângelo, Maria do Carmo Lopes, Domitilia de Carvalho e Emília Patacho, “as 
intelectuais aristocratas”, Olga Morais Sarmento, Branca de Conta Golaço, Maria O’Neill e Maria 
Cacilda Pinto Coelho, distinguindo depois da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, Ana de 
Castro Osório, Maria Veleda, Beatriz Pinheiro e Maria Clara Alves. Por último, destaca membros 
do Comité Português da “Paix et le Desarmement pour les femmes”, Amália Luazes, Madelaine 
Frondoni Lacombe, Emília de Almeida, Emília Santos Braga e Virgínia de Castro e Almeida. Deste 
amplo leque de figuras femininas resulta clara a emergência de valores e alavancas capazes de 
alicerçar e potenciar o acesso das mulheres à justa e pretendida emancipação. O quadro social 
envolvente foi descrito contundentemente: “se à mulher portuguesa falham as idas quotidianas aos 
centros laboriosos, outros pretextos as atraem para fora de casa. Arrastando sedas, ornadas de 
brilhantes, não procurando conhecer qual o limite que a sua exibição de luxo pode ter, a mulher 
portuguesa, salvo restritas excepções, é a imagem fiel e inconsciente da verdadeira planta parasita.”5 
Mas Virgínia Quaresma vai mais longe e revela: “ A falta de uma educação sólida e racional não 
permite que a solidariedade feminina seja um facto, entre nós. As próprias mulheres que se 
superiorizam no nosso meio ressentem-se da falta de educação que não lhes ensinou o valor da 
mutualidade de esforços, o hábito de trabalho, a independência de carácter e a abnegação da própria 
personalidade pelo enlevo de um ideal supremo: o humanitarismo.”6 

Se ao longo da primeira República assistimos a um incremento de publicações orientadas por 
destacadas feministas, é bem certo que as/os detractores do feminismo não pousaram a “pena” e o 
“lápis”, permitindo assistir a autênticos debates/duelos. Consciente deste facto estava a fundadora 
do Grupo Português de Estudos Feministas, Ana de Castro Osório, por vezes assinando com o 
pseudónimo Ann Moore e cujo nome simbólico é emblemático, Leonor da Fonseca Pimentel, cedo 



afirmando: “Eu bem sei que a palavra escrita e lida perde em graça e eloquência sugestionada o que 
pode ganhar em precisão e utilidade; mas em questões que não são de arte devemos optar por a 
segunda qualidade. Não só é mais clara a matéria assim exposta, como se torna útil numa segunda 
leitura e é motivo de propaganda, espalhada por todos os que se interessam pelas mesmas questões 
que a nós nos apaixonam”7. Maria O’Neill milita a favor da autenticidade ridicularizando a 
futilidade e a superficialidade corporizadas na “coquete” desnudando-a em A Sátira. Também Alda 
Guerreiro valoriza a tribuna louvando-a no poema “A Imprensa”, concluindo: “È sublime a missão 
a que vos dedicais!”8. É, ainda, Angelina Vidal quem oferece à Associação dos Compositores 
Tipográficos a composição poética “Alma de Guttermberg”, em 28 de Outubro de 1906. 

Muitas das feministas de primeira vaga assumiram a Imprensa como veículo de propaganda eficaz 
do seu ideário, pelo qual se entregaram e sacrificaram. E algumas delas, convictas de que a 
República traria a mudança e o progresso desejados, apostaram no seu efeito multiplicador. 
Exauridas, apostando em não deixar perder uma oportunidade que fosse - para reivindicar, 
denunciar, instruir e refutar - cientes de que a palavra escrita faria o seu caminho, amplificando o 
alcance espacial e temporal da sua mensagem. Assim, a imprensa serviu de amplificador da voz que 
queriam fazer ouvir - a voz das mulheres. 

A combatividade paradigmática de muitas delas é glosada na poesia de Angelina Vidal, capaz de 
ilustrar a força da militância jornalística feminina: 

“Por muito que a desgraça nos persiga / Por muito que a doença nos maltrate, / Ou, passo a passo, a 
ingratidão nos siga, / E a má fé em torpezas se desate, / Alguma coisa reage, e nos instiga / A fazer 
face ao ríspido combate. / Só jaz morto na Vida, em noite imensa / Quem perdeu toda a Fé, e toda a 
Crença.”9 

Isabel Lousada - Investigadora Faces de Eva, CesNova, FCSH,UNL. 
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