
Apresentação: A questão de partida 

 

“O Jardim de Infância dos Salesianos foi acima de tudo uma experiência  

teimosa de duas pessoas. Uma espécie de aposta da D. Irene Maria e 

 do pai do António. Havia neste jogo – pois sem dúvida que era um jogo, 

 então não se podia perder ou ganhar? – alguma coisa que fazia lembrar 

 a história que André Kedros conta em O Navio dentro da Cidade, 

 no tempo da ditadura de Metaxás. Também perguntaram 

 à D. Irene Maria, como a Kirie Christo no livro, 

 quanto é que ela queria para fechar a escola.”1 

 

 

 Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato, Professora e Republicana. Duas características que 

vincam, marcam todo um percurso de vida, de convicções profundas, de entrega a ideias e 

ideais, de luta pela sua concretização. Da Escola Maternal, da sua Escola Maternal. É esta a 

razão de ser do trabalho que agora se apresenta. 

De facto, pretende-se com este trabalho responder a três questões, questões estas que 

se colocavam em função de um trabalho diverso deste. A primeira: qual a sua origem, em que 

movimentos políticos, sociais e profissionais se envolveu, isto é, quem era Ilda e como se 

integrou no Feminismo Português. A segunda prende-se com o seu nome, Ilda de Bulhão 

Pato, ou seja, qual a sua relação familiar com o Poeta Raimundo de Bulhão Pato, discípulo do 

grupo político avançado de 1820, e amigo muito chegado de Alexandre Herculano, que viria a 

concluir pelo Republicanismo; doutrina tão estreitamente ligada à intervenção feminina no 

domínio público. E a última questão: de que forma a sua vivência e intervenção no Espaço 

Público, em Monarquia, em República e no Estado Novo, o seu empenhamento político e 

social se manifesta num jardim-de-infância, no Bairro da Ajuda, em Lisboa, em 1942.  

É intenção deste trabalho trazer ao Conhecimento um pouco mais sobre a vida e a obra 

de Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato, que integrou o grupo de mulheres da 1ª Vaga do 

Feminismo Português – muito próxima de Ana de Castro Osório, Guilhermina Battaglia 

Ramos e Elzira Dantas Machado – e a quem a República que ajudaram a vencer lhes negou a 

cidadania.  

. 

                                                 
1 Honrado, Fernando (1996). Jardim de Infância, in António Um. Lisboa: Acontecimento.   
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Saiu da esfera do privado para a do público no início do século XX até cerca de 1950. 

Isto é, esta mulher nascida em Lisboa – com origem urbana, portanto – exerceu actividade 

profissional essencialmente na capital, muito brevemente nos arredores (Porto Brandão e 

Caxias) e um ano lectivo na Cidade de Setúbal.  

Pretende este trabalho, em síntese, demonstrar como em Ilda Jorge de Bulhão Pato 

convivem os estereótipos da Mulher tradicional do seu tempo – a cuidadora, a dona-de-casa, a 

obediência ao Pai, por um lado – e os novos valores feministas – a cuidadora de forte 

intervenção social, a que entra na esfera masculina pelo trabalho fora de casa, a dinamizadora 

e líder de projectos colectivos.  

 Valerá a pena, hoje, lembrar ideias, lutas, convicções, concretização de sonhos, e dos 

que ficaram por realizar, de uma Professora, de uma Republicana, de uma Mulher? Estar-se-á 

assim já tão longe de princípios, de valores éticos? De facto, assim parece. Na rua, no café, no 

transporte, no trabalho, faz-se presente cada vez mais a necessidade, a nostalgia dum tempo 

em que os havia.  

 Interessará à sociedade contemporânea saber da existência de alguém que se envolveu 

profundamente com a Infância do seu tempo, com a mais modesta do seu tempo, a mais 

abandonada, aquela cujo destino natural seria – se conseguisse sobreviver – o trabalho 

precoce, a delinquência?  

Que esta Mulher se preocupou com as crianças que as mães foram obrigadas a 

abandonar, para trabalhar, desde a mais tenra idade? Que se preocupou, se interessou em 

aliviar o peso enorme que recaía sobre estas Mães, representantes da maior vulnerabilidade do 

mundo do trabalho? Importará saber, hoje, de algumas das enormes desigualdades no que diz 

respeito apenas, e tão somente, ao facto de ter nascido do sexo feminino?  

Continuam a haver crianças, continuam as mães a trabalhar – cada vez mais; 

continuam também os casos de abandono. Continuam a haver desigualdades.  

O posicionamento das Mulheres Portuguesas de hoje resulta de outras, mais antigas, 

algumas muito mais antigas, que se entregaram, se associaram e envolveram nas lutas do seu 

tempo – em que “Impedia-se que fosse uma cidadã livre numa pátria livre. Ser Mulher 

significava ser uma criatura sem direitos.”2 – para que o futuro, que é hoje e amanhã, seja uma 

vivência natural. 

                                                 
2 Castro, Zília Osório (2010). Nota de Abertura. In Faces de Eva – Estudos Sobre a Mulher, Número 23. Lisboa: 
Edições Colibri, p. 5. 
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 E se para a vivência feminina de hoje contribuíram, naturalmente, as que lideraram os 

vários movimentos e associações e as que os integraram, também o fizeram todas as outras 

que se destacaram individualmente e que ocuparam lugar na sociedade em que viviam. Não se 

devendo esquecer, evidentemente, aquelas que sem terem sequer grande consciência das 

contribuições das outras, sem qualquer formação política, viveram e assimilaram todas estas 

lutas que envolveram o seu dia-a-dia.   

 Monárquicas ou Republicanas; Sufragistas, Pacifistas ou Católicas. Todas 

participaram dos acontecimentos sociais, políticos e económicos do seu tempo. E ao viverem 

o seu Tempo, integraram plenamente a sua humanidade.   

Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato pertence ao grupo destas mulheres de excepção, 

deste primeiro grupo de excepção. Contribuiu, mais pela acção, do que pela escrita, e como 

todas e todos os que actuam mais do que escrevem, tornam mais difícil o trabalho de quem os 

quer conhecer e aprender com as suas vidas tão ricas e tão cheias.    

Assim, com firmeza se afirma: vale a pena, interessa! 
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Referências Metodológicas 

Ilda de Bulhão Pato fez-se presente em Família. A propósito da primeira escola do Pai 

da autora deste trabalho; pela franca admiração do Avô por uma Mulher lutadora e cheia de 

capacidades; e de novo, sempre a propósito de Oposição ao Salazarismo, e dos muitos 

artifícios necessários para quem não abdicava de pensar de outra forma.  

Um Ideal seu – porque, pela sua determinação, o fez seu – deu origem ao primeiro 

jardim-de-infância da Ajuda, a que associou outras pessoas, e entre elas, seu Avô. E através 

deste, seu Pai, na qualidade de aluno. Tratava-se de uma iniciativa bastante rara, naquela 

década de 40, na Cidade de Lisboa, quanto mais num dos bairros extremos desta, em que se 

encontravam por toda a parte sinais de ruralidade. Contribuiu para este aspecto peculiar 

inclusive a escolha do nome: jardim-de-infância.  

 Partiu-se, assim da tradição oral familiar. Também de duas entradas, ambas da 

responsabilidade de João Esteves – uma do Dicionário no Feminino e outra do Dicionário de 

Educadores. Deu-se início à investigação. E embora estes dois artigos não respondessem às 

questões que se punham, deram origem ao levantar de novas questões a que se procurou dar 

resposta: quando nasceu? Quem foram seus Pais, a sua Família? Se é Bulhão Pato por 

casamento, com quem casou? Foi Mãe? O que lhe aconteceu depois de ser a primeira 

Directora da Escola Maternal da Ajuda? Quando morreu? 

 Chegou-se ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e ao seu 

Processo Pessoal, à Escola Maternal da Ajuda, contando com a ajuda preciosíssima que daqui 

se recolheu por parte do seu Director, Dr. Francisco D’Orey Manoel, bem como pela Dra. 

Luísa Colen.  

 Por outro lado, verificou-se imprescindível a investigação junto do Museu João de 

Deus e da sua Biblioteca Histórica. E também aqui se revelou importantíssimo o empenho da 

Dra. Elsa Rodrigues.  

 Com a intenção de localizar a Família Bulhão Pato percorreu-se, dentre vários 

processos, uma lista enorme de Amigos, como o Dr. Augusto Ferreira do Amaral, Historiador 

e Genealogista, os Jornalistas Guilherme de Melo – natural de Moçambique - e Jorge Morais, 

homem do Barreiro e especialista na História da Companhia União Fabril. Importante 

também foi o Director do Arquivo Histórico e Cultural da Câmara Municipal de Almada, o 

Dr. Alexandre Flores, Concelho a que a Família Bulhão Pato está ligada desde o meio do 

século XIX. Ele próprio autor de trabalhos sobre o Poeta. 



 5

 Finalmente conseguiu-se contactar a Família de Ilda Jorge de Bulhão Pato e se 

abordou o Espólio, tratando-se assim de um Espólio privado. E diz-se finalmente porque se 

trata de uma Família de diáspora. Os seus membros espalharam-se por Moçambique, Timor, 

Austrália, Açores e Portugal Europeu.  

 Com a ajuda essencial de um dos seus alunos do Jardim-de-Infância da Ajuda 

percorreram-se as ruas e os edifícios da Ajuda onde viveu e trabalhou. Fizeram-se 

levantamentos fotográficos.        

Entendeu-se necessário enquadrar a figura de Ilda Bulhão Pato na época, para se poder 

avançar para a análise documental. Constatou-se, no entanto, que o seu tempo – como todos 

os tempos – são resultado dos que o antecederam.  

Desta forma, para a compreensão da sua vida e do seu percurso humano e profissional 

escolheu-se Joel Serrão e o seu trabalho Liberalismo, Socialismo, Republicanismo. Antologia 

de Pensamento Político Português. Procurou-se compreender também o que se passava em 

termos de Instrução em Portugal, dos valores de Alfabetização, desde Oliveira Marreca a 

António Candeias. Recorreu-se a Ana de Castro Osório, Zília Osório de Castro, Teresa Pinto, 

Carla Sofia Silva, Maria Cecília Fonseca e a João Esteves para o posicionamento Feminino 

nesta questão candente que avança pelo século XIX dentro, chega ao XX e que, no XXI ainda 

nos constrange.  

Entendeu-se, também, enriquecedor deste trabalho escutar quem a conheceu, mesmo 

que a objectividade pedida fosse, eventualmente, comprometida pelo afecto dos Netos. 

Esta Mulher, primeira – e única – Directora da Escola Maternal da Ajuda, nascida na 

década de 80 do século XIX, cuja vida ultrapassa bem a segunda metade do XX, encontrou 

objectivos de vida – lutas em que se envolveu – em tempos de oposição, de liberdade e, de 

novo, em oposição. De toda a documentação estudada, acredita-se que permaneceu coerente.    
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1. Determinantes de uma Profissão 

 

1.1 A agitação do Tempo  

 Ilda Adelina Jorge nasceu em 1883. Nasce apenas três anos após as comemorações do 

Centenário da morte de Camões e um depois das do Centenário do Marquês de Pombal. Tem 

apenas sete anos quando do Ultimatum e mais um aquando da Revolução do 31 de Janeiro. O 

ambiente social e político que envolve o seu crescimento e a sua Família é agitado de ideias, 

de acontecimentos políticos, económicos e sociais e irão determinar em 1910 uma Revolução.  

 Entende-se que este período do fim do século XIX e início do XX resulta de um século 

de ideias novas, revolucionárias, e também contra-revolucionárias, de progresso material, 

científico, enfim, de abertura à Europa. É um século em que participam tanto os políticos, 

como os escritores, os jornalistas – de ambos os sexos – numa actividade enorme de crítica, 

por vezes destruidora, mas nem por isso menos rica. As massas populares – tanto operárias 

como rurais – ainda sem consciência de classe, começam a despertar e a ter uma noção, ainda 

que pequena, do seu poder enquanto grupo social, nomeadamente através do recurso à greve.      

 Julga-se necessário, assim, para a boa compreensão do ambiente social e político do 

último quartel do século XIX e grande parte do século XX, recuar, de forma muito breve, ao 

tempo da instauração da Monarquia Constitucional, mais correntemente chamada Revolução 

Liberal. E entende-se necessário porque os conceitos de Liberdade, Fraternidade, Igualdade 

de 1789, passam a integrar, a partir de 1820, o pensamento político português, a cultura, e é 

ainda hoje património da nossa vivência diária. 

 Estes princípios decorrentes da Revolução Francesa que levaram à Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão levaram, naturalmente também em França à Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791 por Olympe de Gouges3. Estes factos – acredita-se – 

não podem ter deixado de criar raízes, embora eventualmente de forma muito lenta, no 

espírito português.   

 Desta forma, ouvindo a lição do Professor Joel Serrão acerca do pensamento político 

português, que antecede os textos por ele seleccionados, indica um método – que poderá ser 

sempre discutível, mas que se aceitou – em que se utilizam balizas temporais, por um lado, e 

os principais autores, de géneros literários diversos, necessariamente, por outro.  

                                                 
3 Pseudónimo de Marie Gouze (Montauban, 07/05/1748-1793/11/03, Paris).   
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 Convém, a propósito, lembrar as palavras – até porque se aplicam a qualquer trabalho 

de Ciências Sociais e Humanas – sempre repetidas nas aulas de História de Arte do Professor 

Sérgio Andrade4: a data que geralmente se dá como início, duração e fim de um determinado 

estilo arquitectónico, não foi determinada, exactamente, por um interruptor. Queria dizer este 

Professor que, tal como não somos capazes de dizer exactamente quando determinados factos, 

concepções, entendimentos se deram em nós, também não é possível dizer com exactidão 

quando determinado mestre deu início a uma tendência estilística, que determinou e terminou 

no que denominámos Estilo Arquitectónico. Para não dizer que cada Mestre tem a sua 

interpretação própria da nova Gramática estilística, e que é difícil apontar qual deles – de 

facto – iniciou o novo período artístico. Na verdade, por uma questão de método, tornam-se 

necessárias balizas temporais, que funcionem como, a título de exemplo, o metro quadrado de 

terreno utilizado nas aulas de campo de Ciências da Natureza5.   

 Desta forma, voltando a Joel Serrão. Entende este autor que se poderiam dividir os 

cem anos que vão de 1820 a 1920 em três períodos. Estes corresponderiam à acentuação 

política dos conceitos de Liberalismo, Socialismo e Republicanismo. E a ordem de 

enunciação não é arbitrária, na medida em que tanto Socialismo, como Republicanismo 

nascem, têm as suas bases, no Liberalismo; sendo que em cada um destes períodos, um dos 

três conceitos de 1789 domina o pensamento político. Entendendo-se assim que em cada 

período, cada uma destas tendências convive com as outras, embora possa ser, ou não, a 

dominante. Ao longo destes cem anos foram vários os autores que defenderam as várias 

nuances destes conceitos, da sua progressão e novo entendimento. 

 O próprio Joel Serrão afirma: “(...) O seu combate na cidade, pela cidade, que lhes 

coube em sorte, apela para horizontes mais vastos que implicam toda uma mundivivência, 

uma implantação geral numa problemática acerca do destino dos homens. (...) À primeira 

vista, as mudinvivências de um Herculano ou de um Antero, por exemplo, são muito diversas, 

senão totalmente antinómicas; todavia, não só culturalmente, mas também ideologicamente 

(abstraindo, neste momento, das afinidades éticas), apreendem-se entre esses dois grandes 

                                                 
4 Sérgio Andrade (Lisboa, 1946-1999, Lisboa). Conservador do Museus Nacional de Arte Antiga, Professor de 
História Geral de Arte e de História da Arte e Artes Decorativas em Portugal do Instituo Superior de Línguas e 
Administração e noutras instituições de Ensino, também no âmbito da Museologia; Presidente da Comissão 
Instaladora e depois Director do Museu do Mosteiro da Batalha, onde fundou a Escola de Cantaria do Mosteiro 
da Batalha. 
5 Exercício utilizado para recolha de espécies, durante uma aula de campo da Disciplina de Ciências da Natureza, 
em que se pretende fazer uma avaliação de um terreno muito mais vasto. Convenciona-se assim a totalidade 
através da parte.  
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vultos da inteligência portuguesa contemporânea continuidades da maior importância mesmo 

no que à política estritamente se refere. (...)”6  

 Assim, o I Período, que se desenrolou entre 1820 e 1850, corresponderá ao da euforia 

da Liberdade, isto é, à sua redescoberta, à sua defesa – inclusive pelas armas; recordam-se as 

inúmeras convulsões da primeira metade do século XIX – à vontade forte de a fazer chegar a 

todos. Lembra-se Garrett e Herculano – entre outros apresentados – com interpretações não 

exactamente coincidentes do conceito, mas que a defenderam e a exortaram aos seus 

contemporâneos. 

E seguindo ainda Joel Serrão, cerca de 1850 entra-se no II Período, naquele que vem 

lembrar duma forma bastante clara que a Liberdade não chega; mais, esta deixou a Igualdade 

ficar para trás. E, grosso modo, é desta altura o nascer de uma nova vontade, da crítica aos 

Vintistas, ao seu pensamento e interpretação dos valores de 1789. 

 E destacam-se os Socialistas, neste II Período – de 1850 a 1890 – sugerido por Joel 

Serrão. É inevitável lembrar Henriques Nogueira, o primeiro Republicano a afirmar-se como 

tal, e também como Socialista, assim como Antero de Quental, entre outros. 

 Portugal conheceu, a partir daquela primeira data, um período de modernidade com 

Fontes Pereira de Melo, modernidade esta que não se reflectiu somente nas obras de estradas, 

portos ou nas comunicações. Esta nova mentalidade trazida pelo progresso em obras públicas 

corresponde, também a um novo culto: a «adoração» da Ciência. Autores como Ramalho 

Ortigão, por exemplo, são bons exemplos da divulgação deste novo espírito. É a partir desta 

altura também que a Medicina conhece um desenvolvimento grande, que dará origem a 

nomes bem conhecidos como Câmara Pestana7, Alfredo da Costa8 ou Sousa Martins9. 

                                                 
6 Serrão, Joel (1979), Liberalismo, Socialismo, Republicanismo – antologia de pensamento político português. 2ª 
Edição. Lisboa: Livros Horizonte, p. 12. 
7 Luís Câmara Pestana. Funchal, 1863-1899, Lisboa. Médico pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde foi 
Professor. Bacteriologista, trabalhou em Paris com Charnier e Strauss. Primeiro Director do Instituto de 
Bacteriológico, que mais tarde tomou o seu nome.   
8 Alfredo da Costa. 1859-1910. Médico notável, Professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Célebre, 
também, pela luta que encetou pela dignificação das Mulheres e da Maternidade.  
9 José Thomaz de Sousa Martins. Alhandra, 1843-1897, Alhandra. Formou-se em Farmácia, em 1864 e em 
Medicina em 1866. Professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Figura notável da Medicina Portuguesa 
durante mais de 30 anos, representando-a em reuniões internacionais, nomeadamente em Viena, em 1878, e em 
Veneza, em 1896. Dadas as características profissionais, além de bondade natural e magnetismo, ainda hoje é 
venerado.  
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 Digno de nota, neste campo da Medicina, é o surgir de médicas como Adelaide 

Cabete10, Carolina Beatriz Ângelo11 ou uma Domitília de Carvalho12, que se afirmaram 

profissionalmente e como mulheres que contribuíram para o aumento do prestígio desta área 

do Conhecimento.  

 As abolições da Pena de Morte – em 1867 – e da escravatura – 1869, embora Sá da 

Bandeira tenha dado início ao processo desde 1837 – são marcos importantes neste tempo, na 

vivência desta modernidade.  

 Mas todo este progresso também tem um reverso. É Rodrigues de Freitas que num 

artigo de 1893, a propósito da emigração portuguesa nos diz: “A verdade é com efeito esta; e 

por mais que se fale e escreva contra a emigração, a casa do brasileiro e as mesadas vindas do 

outro lado do Atlântico hão-de ficar sempre com grande força atractiva. (...) porém, a 

experiência de longuíssimos anos ensina que, por fim de contas, a corrente emigratória não 

cessa, nem desce de um considerável mínimo, e, apresenta-se às vezes com as proporções de 

formidável cheia. (...)”13 Há um dito popular que se aplica plenamente a este fenómeno da 

emigração: só se muda quem não está bem. E de facto, a emigração reflectiu sempre este mal-

estar que obriga às deslocações humanas: principalmente a fome, mas também razões 

religiosas e/ou políticas.    

 E porque a marcha do tempo não pára, arrastando também as sempre difíceis 

mudanças das mentalidades, é o próprio Rei D. Pedro V que nos transmite, desta forma, a sua 

visão esclarecida e esclarecedora dos tempos que se viviam. Afirma: “As classes baixas têm 

grandes paixões porque têm grandes necessidades. Pedem trabalho, e, mais ainda que 

trabalho, pão. Os seus princípios políticos pudéramos ir vê-los nas flutuações do mercado. É 

aqui que se juntam os mais temíveis descontentes dos nossos dias; é ali que a liberdade os vai 

procurar, iludi-los e iludir-se; é ali também que o despotismo vai comprar os seus escravos.  

                                                 
10 Adelaide de Jesus Damas Brasão Cabete (1867-1935). Médica pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, 
especializou-se em Ginecologia. Republicana e Feminista, para além de se ter dedicado a luta pela melhoria das 
condições das mulheres grávidas e das crianças 
11 Carolina Beatriz Ângelo (1878-1911). Formada pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, especializou-se em 
Ginecologia. Foi a primeira cirurgiã portuguesa. Republicana e Feminista. Foi a primeira mulher a votar em 
Portugal.  
12 Domitília de Carvalho (1871-1966). Primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra, onde se formou 
em Matemática e Filosofia e, em 1904, em Medicina. Foi a primeira Reitora do Liceu Feminino Maria Pia. 
Monárquica, aderiu ao Estado Novo e foi membro da Assembleia Nacional. 
13 Freitas, José Joaquim Rodrigues de (1893). Reeditado in Páginas Avulsas, Porto, 1906, pp. 167-169, in 
História, 2º Vol., Marques, A. H. Oliveira e outros, Lisboa: Ministério da Educação, p. 194. 
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 A ciência do governo nos nossos dias é a economia política; o problema do governo a 

alimentação; o meio de resolvê-lo talvez um dia a liberdade, até hoje o despotismo, que se 

chama princípio de ordem.”14  

Não se resiste a expor um pouco do pensamento de D. Pedro V pela clarividência, pela 

constatação – apesar da marcha, neste caso, muito lenta – da evolução dos que nada tinham. E 

constata, assim o entendimento incipiente, generalizado, da democracia, dos direitos e dos 

deveres sociais: “(...) Encarceram-se os apóstolos do socialismo, e os do comunismo, palavra 

sem significado, quando a palavra socialismo consegue tê-la, para aplicar mais livremente as 

suas doutrinas. Chama-se democracia a essas classes, que ainda não têm os caracteres da 

democracia, a consciência da força e do direito a usar dela, e graças a essa confusão lança-se a 

verdadeira democracia, a democracia pensante e inteligente na vasta categoria dos homens de 

ordem; quer dizer dos homens incapazes da acção colectiva.”15  

 E, em certo passo, «profeticamente», acrescenta ainda: “A democracia, o vírus 

democrático, se assim quiserem chamar-lhe, existe em todos, naqueles mesmos que a 

combatem, ou que não crêem senti-la nas veias. Há niveladores em nome do princípio 

monárquico, há-os em nome do princípio popular. A liberdade e a ordem têm por altar 

ensanguentado o madeiro em que assentaram as cabeças dos que em campos opostos se 

chamam inocentes e criminosos. (...).”16   

 Da leitura de Joel Serrão é razoável compreender que os percursos de todas estas 

personalidades – que viveram a «cidade» de forma tão intensa – se interligam, deram e 

receberam, constituíram-se, por vezes, em alianças, e também se afastaram. E se por um lado, 

se deu início à consciencialização das condições de injustiça extrema em que viviam a maior 

parte dos trabalhadores – enquanto grupo social – e se declarou que os grandes princípios 

orientadores nascidos da Revolução Francesa não conseguiram chegar a toda a população, por 

outro, começa a definir-se uma nova realidade, que pelo ponto de vista político se vai 

assumindo mais radical.   

 De facto, a partir de 1870, estas ideias vão tomando corpo, vão-se cimentando e 

ganhando consistência para, poucos anos passados irromperem com toda a força, 

convencendo e mobilizando.   

                                                 
14 D. Pedro V (1858). «Opiniões sobre Assuntos Políticos», in Escritos de El-Rei D. Pedro V. Vol. IV. 1927. 
Coimbra. In Serrão, Joel (1979), Liberalismo, Socialismo, Republicanismo – antologia de pensamento político 
português. 2ª Edição. Lisboa: Livros Horizonte, p. 182. 
15 Idem, ibidem, p. 182. 
16 Idem, Ibidem, p. 183.  
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Vai-se entrando no III Período, tempo este que decorrerá de 1890 a 1920 e em que se 

vai afirmando cada vez com mais vigor um novo/velho conceito: Republicanismo. Cada vez 

mais se vai espalhando a ideia de que só a República pode trazer a Democracia; encontram-se, 

assim, Socialistas e Republicanos envolvidos nesta luta pela democracia, com a certeza da 

revitalização do país, o que até aqui não se tinha conseguido fazer. Para tal tirarão partido de 

fenómenos como as comemorações dos Centenários de Camões (1880) e do Marquês de 

Pombal (1882), comemorações estas que irão fazer vibrar e generalizar a veia do 

Nacionalismo; Nacionalismo que atinge proporções enormes com o Ultimatum que a 

Inglaterra faz, em 1890.  

Está, assim, criado o ambiente para 31 de Janeiro de 1891, que embora não tenha sido 

um sucesso para os Republicanos, passa no entanto a marcar um novo começo, começo 

fortemente mobilizador.   

E, assiste-se a partir deste momento ao por em marcha do que habitualmente é 

denominado por Propaganda Republicana, que contará com a força actuante e efectiva da 

presença feminina; Propaganda esta que se manterá forte e convincente até 1908, ao 

Regicídio, e pelos dois anos subsequentes até à Implantação da República.  

Leão Ramos Ascensão17, Monárquico e autor da primeira História do Integralismo 

Lusitano, como vulgarmente se chama o trabalho de onde se extraiu esta sua visão do 

ambiente político e social do fim da Monarquia e da República nascente, afirma: “A 

República Portuguesa, consequência lógica da Monarquia Constitucional, foi devida mais à 

renúncia dos que se diziam monárquicos do que à acção revolucionária dos adeptos do novo 

regime. 

Oitenta anos de constitucionalismo tinham desarticulado a Nação, a qual, desfigurada 

e corrompida até à medula, estava reduzida a um acampamento de ciganos. Mais coerente do 

que o liberalismo monárquico, a democracia republicana era a detentora do prestígio 

intelectual e ao mesmo tempo enchia as multidões de esperanças messiânicas.”18 Não deixa de 

ser uma interpretação coerente com os seus princípios, no entanto, bastante interessante – e 

até mesmo crua – do Portugal de finais do século XIX, início do XX.  

Viviam-se tempos de variações ou, se se quiser chamar doutra forma, de graduações 

do entendimento das mesmas verdades trazidas a partir de 1789; o mesmo autor, partindo de 

                                                 
17 Leão Ramos Ascensão (1903-1980). Monárquico Integralista da Segunda Geração. 
18 Ascensão, Leão Ramos. O Integralismo Lusitano. Versão Digital da edição de 1943 das «Edições Gama», 
WWW.CAUSANACIONAL.NET, p.4.    
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uma posição diversa ideologicamente, a certo passo afirma: “Não que a república burguesa se 

considerasse uma aspiração definitiva. Ela não era mais do que um estádio para novas 

«conquistas do progresso». Julgava-se inelutável a tendência para a realização dos sonhos 

libertários, isto é, para o sucessivo desaparecimento de todas as coacções externas, de todas as 

instituições políticas ou sociais, com o Indivíduo-Soberano determinando-se livremente e, 

pelo acordo das vontades (pois que o homem era naturalmente bom), alcançando na terra, 

com a abolição das fronteiras políticas, a felicidade e o paraíso que os padres, sustentáculos 

da sociedade burguesa, diziam só se conseguir além-túmulo. A mentalidade, 

fundamentalmente, era a mesma, quer se tratasse de monárquicos, quer de republicanos, 

socialistas ou anarquistas: o que os distinguia era pressa ou a lentidão com que se pretendia 

ver instaurada a república universal.”19  

De facto, o Anarquismo em Portugal neste período do último quartel do século XIX 

em diante, foi uma realidade tão nítida como todas as outras já mencionadas, com alguma 

preponderância, principalmente no meio operário, pela feição anarco-sindicalista que tomou e 

cujo papel nas greves foi de relevo. Conviveu com o Socialismo e o Republicanismo. Abel 

Botelho, no seu Amanhã faz uma boa pintura desta presença do Anarquismo no meio 

operário. E não só, descreve bem as circunstâncias em que estes viviam: a miséria, pobreza 

extrema que ultrapassou bem o século XIX em Portugal, prolongando-se adiante pelo XX.  

Como todas as correntes políticas, económicas, filosóficas, nascem no seio das elites 

intelectuais. Com o Anarquismo o fenómeno não se passou de forma muito diversa. Nomes 

como Cristiano de Carvalho20 ou António Gonçalves Correia21, considerados dos primeiros 

Anarquistas portugueses, ou ainda o célebre Emídio Santana22 – pela tentativa de assassinato 

de Salazar de 1937 – marcam também o panorama do pensamento político português.  

É nesta fase final do século XIX, que uma outra realidade surgiu no panorama político 

e social internacional e, naturalmente, também no nacional. Germinando, certamente, ao 

longo do século e já perto do fim deste – 1892 – serviu de mola mobilizadora, não só em 

França, mas um pouco por todo o Mundo Ocidental: o I Congresso Feminista, realizado em 

Paris. 

                                                 
19 Idem ,ibidem, p.5.    
20 Cristiano de Carvalho (Porto, 22/12/1874-Matosinhos, 21/11/1940). Intelectual, político, artista do desenho e 
caricatura. 
21 António Gonçalves Correia (Castro Verde, 03/08/1886-Lisboa, 20/12/1967). Caixeiro-viajante de profissão, 
foi ensaísta e poeta.  
22 Emídio Santana (Lisboa, 04/07/1906-15/10/1988, Lisboa). Aluno de Deolinda Lopes Vieira na Escola Oficina 
n.º 1. Sindicalista. Militante da Federação Anarquista Ibérica e Federação Anarquista da Região Portuguesa. 
Envolvido no atentado contra Salazar, em 4 de Junho de 1937.  
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É João Esteves que argumenta: “(...) Quando a Revolução triunfou a 5 de Outubro de 

1910 tinha já atrás de si um historial de movimentações de mulheres esclarecidas que lutavam 

por direitos e cujas reivindicações se prolongaram durante a 1.ª República (...).”23  

Trata-se do Feminismo, isto é, da associação e organização das mulheres pela sua 

instrução, educação e, principalmente, pela sua integração na sociedade como membros de 

pleno direito. Tratava-se de esclarecer que não existiam razões para que assim não fosse. 

Tratava-se, enfim, de num século em que a Ciência e a prosperidade material eram já 

sinónimo de Progresso, de lutar pela integração das mulheres na sociedade, pela instrução, 

pela educação, pelo trabalho. Enfim, acima de tudo, pela sua independência material e legal. 

Ana de Castro Osório no livro que dirige Ás Mulheres Portuguesas, de 1905, 

identifica desta forma como era visto, pelos seus contemporâneos e contemporâneas, o 

fenómeno: “Feminismo: É ainda em Portugal uma palavra de que os homens se riem ou se 

indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres córam, 

coitadas, como de falta grave cometida por algumas colegas, mas de que ellas não são 

responsáveis, louvado Deus!...”24 Mais uma vez a confirmação de que a introdução de novas 

ideias e ideais se fez, e ainda hoje se faz, pelas elites.  

E, em síntese, conclui: “E, no entanto, nada mais justo, nada mais rasoavel, do que 

este caminhar seguro, embora lento, do espírito feminino para a sua autonomia.”25 E, de facto, 

era exactamente disto de que se tratava. Embora o caminhar tivesse sido lento, tinha chegado 

a hora de possibilitar os meios às mulheres de se tornarem autónomas: pela instrução e pela 

educação que as faria entrar no mundo do trabalho – espaço público – ou na família – espaço 

privado – muito mais bem preparadas para a actualidade do seu tempo. Concluindo, que fosse 

possível dar às mulheres a possibilidade, a liberdade de escolha, a concretização das verdades 

de 1789: Liberdade, Fraternidade, Igualdade. 

E, no mesmo trabalho, João Esteves percorre a cronologia do Feminismo Português, 

cuja primeira organização é indissociável do Pacifismo: “O primeiro associativismo a 

sobressair foi o pacifista e visava a defesa da paz mundial, redução dos exércitos, prevalência 

do direito internacional e solução dos conflitos pela arbitragem. Em 18 de Maio de 1906, 

formalizou-se a Secção Feminista da Liga Portuguesa da Paz em sessão presidida por Olga de 

                                                 
23Esteves, João (2010). Feminismo, Feminismos e Sufragismo na 1.ª República. In Percursos, Conquistas e 
Derrotas das Mulheres na 1.ª República. Pinto, Teresa (coord.), Abreu, Ilda e outros. Lisboa: Câmara Municipal 
de Lisboa/Grupo de Trabalho para as Comemorações Municipais do Centenário da República, p. 31. 
24 Osório, Ana de Castro (1905). Ás Mulheres Portuguesas. Lisboa: Viuva Tavares Cardoso, p. 11. 
25 Idem. Ibidem. 



 14 

Morais Sarmento da Silveira, escritora monárquica, passando-se das palavras aos actos, e da 

intervenção dispersa à colectiva (...)”26. 

Acrescenta ainda que, nesta primeira fase, neste primeiro momento e ainda pela Paz: 

“(…) As organizações albergaram dirigentes e associadas comuns, envolveram feministas e 

reuniram sob o mesmo tecto monárquicas, republicanas e maçónicas. A militância pacifista 

seria secundarizada à medida que as opções políticas se sobrepuseram e não se reactivou com 

a 1.ª Guerra, com a feministas a confluírem no apoio à intervenção de Portugal no conflito 

militar. (...)”27 E, embora as separações e os conflitos fossem inevitáveis, a República fonte de 

tanta esperança veio a revelar-se a razão de tantas desilusões para grande parte das filiações, 

sendo a principal a negação ao direito de voto. 

Quando Sidónio Pais sobe ao Poder em Dezembro de 1917, renovam-se as esperanças 

e a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, dirigindo-se ao novo Presidente, uma vez 

que “(..) a República Velha depressa soube repudiar-nos, mantendo-nos numa posição de 

inferioridade que absolutamente destoa dos mais rudimentares princípios da verdadeira, 

legítima e progressiva democracia!(…)”28. Acabaria por ser o Novo Regime, o Estado Novo a 

dar o voto às mulheres! A Ditadura que virá por fim ao livre associativismo, à liberdade de 

expressão e que tudo fará para o regresso das mulheres ao espaço privado, à casa! 

No final deste período de cem anos já mencionado, uma outra presença, uma outra 

doutrina política começa a tomar forma, já em plena I República e que se afirma pelo posição 

oposta a todas as já mencionadas: o Integralismo Lusitano. E a sua importância é grande não 

só pelas contribuições doutrinais, mas também porque irá funcionar como um dos suportes 

determinantes na implantação do Estado Novo. 

E Leão Ramos Ascensão, procura traduzir o ambiente que levou à fundação deste 

Doutrina Contra-revolucionária, dizendo: “A pouco e pouco, porém, renascia o espírito 

monárquico. A desilusão dos que ingenuamente ainda acreditaram na República não fez senão 

ir crescendo com o tempo. A República, afinal, não corrigia os males do Liberalismo, nem era 

um remédio para esses males. Antes pelo contrário, só os agravava e acentuava.”29 E, embora 

                                                 
26 Esteves, João (2010). Feminismo, Feminismos e Sufragismo na 1.ª República. In Percursos, Conquistas e 
Derrotas das Mulheres na 1.ª República. Pinto, Teresa (coord.), Abreu, Ilda e outros. Lisboa: Câmara Municipal 
de Lisboa/Grupo de Trabalho para as Comemorações Municipais do Centenário da República, p. 32. 
27 Idem. Ibidem, p. 33. 
28 Idem. Ibidem, p. 36. 
29 Ascensão, Leão Ramos. O Integralismo Lusitano. Versão Digital da edição de 1943 das «Edições Gama», 
WWW.CAUSANACIONAL.NET, p.6.    
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estes espíritos sentissem a necessidade de um «regresso às origens», conforme nos transmite o 

mesmo autor, aponta então onde os Integralistas encontravam respostas. 

“A solução portuguesa aprendia-se na história de Portugal e no estudo cuidadoso do 

condicionalismo da nossa época. A política passava a ter de novo bases concretas, partindo da 

Terra e da Gente para o ideal nacional a propor. Isto que parece tão simples [1943 é data de 

publicação deste Trabalho], lógico e natural, não o parecia assim nesse tempo, dados os 

preconceitos dominantes, derivados da escola de Rousseau. Segundo esta a política era uma 

construção abstracta do espírito e a realidade tinha de vergar às suas concepções 

apriorísticas.”30   

Neste período complexo convém lembrar as greves que se foram sucedendo pouco 

tempo depois de implantada a República, reflexo dos desapontamentos sentidos pelo 

operariado, e figuras como a de Angelina Vidal31, tão estreitamente ligada à Voz do Operário, 

e que tanto se interessou e lutou pelos operários. 

 Mas afirma-se, então, o Integralismo Lusitano, Doutrina Monárquica Contra-

revolucionária, Nacionalista e Municipalista – que não se achava nada distante, neste último 

aspecto, do Vintista Alexandre Herculano – e cujas bases são lançadas “Em Fevereiro de 

1914, João do Amaral, também antigo republicano, publicava o primeiro número do vibrante 

panfleto Aqui d’El Rei!..., onde, pela primeira vez, se sistematizou a doutrina do Integralismo 

Lusitano.”32  

 Por outro lado, surgem no primeiro plano do pensamento político em plena I 

República, figuras que individualmente, com origem nos Partidos uns, outros, nem por isso, 

se destacam pela crítica cada vez mais feroz à Democracia. Vão afirmar-se contra os Partidos, 

vão afirmar-se Contra-revolucionários. Destacam-se, a título de exemplo, um Cunha Leal33, 

um Filomeno da Câmara34 ou um Carmona35.  

                                                 
30 Idem, ibidem, p.8.    
31 Angelina Vidal (11/03/1853-01/08/1917). Professora do Ensino Secundário e do Conservatório, Poetisa, 
Escritora e Jornalista. Oradora brilhante e propagandista da República. Defensora dos trabalhadores e dos 
grevistas. Colaboradora do Jornal d’A Voz do Operário. 
32Ascensão, Leão Ramos. O Integralismo Lusitano. Versão Digital da edição de 1943 das «Edições Gama», 
WWW.CAUSANACIONAL.NET, p.14.    
33 Francisco Pinto da Cunha Leal. Penamacor, 22/08/1888-26/04/1970, Lisboa. Republicano. Oficial do Exército 
(Engenharia), Ministro das Finanças em 1920, Presidente do Conselho de Ministros no final de 1921. Um dos 
principais opositores ao Regime de Salazar.   
34 Filomeno da Câmara. 1873-1934. Oficial de Marinha, Colonialista (em sentido técnico), Governador de Timor 
(1911-1913), Republicano. Chefiou a Revolução de 18/04/1925, com Raúl Esteves e Sinel de Cordes. Foi um 
dos elementos do 28 de Maio de 1926.  
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Pode dizer-se que estas posições individuais se concretizaram em Governo através do 

Sidonismo ou Dezembrismo, descrito em Os Fuzilados de Outubro de 1921, desta forma: “A 

muito breve, e muito intensa, passagem pelo Poder de Sidónio Pais conduziu – toda a gente o 

sabe – em linha recta aos levantamentos Monárquicos de 1919. Era de esperar. Tinha 

começado, e ganhava força enorme, a luta contra o Parlamentarismo e a apologia dos 

executivos fortes, na Europa. É bom lembrar que o Consulado de Sidónio Pais – a República 

Nova – foi a primeira experiência, no Continente, determinada por ideias que contrariavam, 

no essencial, a herança demo-liberal, individualista e censitária. Mussolini e Hitler só subiram 

ao Poder, em 1922 e 1933, respectivamente.”36     

Agitados tempos, estes, os que se viveram por mais de cem anos – desde 1820 a 1926 

– até à Revolução do 28 de Maio.  

 E, a partir desta data, e embora com algumas oscilações – principalmente 

consequência do fim da II Guerra – estenderam-se os anos do Salazarismo e do Caetanismo, 

esta última considerada por alguns autores como uma fase dentro do mesmo período.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
35 António Óscar de Fragoso Carmona. Lisboa, 1869-1951, Lisboa. Oficial do Exército (Cavalaria). Presidente 
do Conselho de Ministros, em 1926. Presidente da República, no mesmo ano. Elemento preponderante da 
Revolução de 28 de Maio.   
36 Honrado, Fernando (1995). Os Fuzilados de Outubro de 1921. Lisboa: Acontecimento, pp. 125-126.  
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1.2 As Origens 

 Custódia Maria da Conceição Jorge e Francisco José Jorge foram pais pela primeira 

vez de uma menina, a quem deram o nome de Ilda, Ilda Adelina Jorge. Nasceu no dia 17 de 

Março de 1883. 

 Consta do Assento do Registo de Baptismo (Anexo 1), datado de 30 de Novembro do 

mesmo ano, que nasceu pelas 20 horas desse dia 17. Seus pais moravam na Travessa de Santo 

Amaro – dois anos depois, pelo edital de 31 de Dezembro, passou a designar-se Rua de Santo 

Amaro – no primeiro andar do número 60. Nascida assim, na Cidade de Lisboa, Freguesia de 

Santa Isabel.  

 Lê-se, ainda no mesmo Registo, que era neta paterna de João António Jorge e de 

Maria de Jesus Jorge.   

 Foi Padrinho de Baptismo o estudante João dos Sanctos Lopes Mathias e Madrinha, 

Nossa Senhora. Ainda do mesmo Assento, a informação de que estava «tocando Vicente da 

Cunha Taborda».  

 Nas Memórias manuscritas que deixou – para os Filhos – e intitulou Pedaços da 

minha vida, Ilda relata desta forma o seu nascimento, em apenas duas linhas: “Ilda Adelina 

Jorge, (foi o meu nome até que me casei) nascida a 17 de Março de 1883, filha de Custódia 

Maria da Conceição Jorge e de Francisco José Jorge.”37  

 Nada mais simples, nada mais singelo, nada mais que o essencial.  

 Sua Mãe teria 25 anos, na ocasião; seu Pai seria pela mesma idade. Do mesmo 

Assento consta que o Pai era Entalhador.  

Julga-se necessário sublinhar que se tratava de um artífice, muito próximo já do 

artista, ou mais bem dito, nas palavras da Filha: “Era entalhador e escultor em madeira, creio 

que no tempo só ele existiria e o seu grande Mestre Leonel38 Braga.”39 E para melhor 

compreensão, enumera os locais onde exerceram a sua Arte: “Trabalharam em conjunto na 

                                                 
37 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 1. 
38 Crê-se que seja Leandro Braga (Braga, 1839-1897, Lisboa) e que, por lapso, escreveu Leonel. Entalhador e 
Escultor, tendo trabalhado com o Escultor António Calmela na execução do Arco Triunfal da Praça do Comércio 
(Rua Augusta). 
39 Idem. Ibidem, p. 2. 



 18 

restauração de muitas obras importantes como nos Palácios da Ajuda, de Belém, Igreja da 

Madre de Deus e outros.”40 

  A Família Jorge aumentou, dois anos passados, com o nascimento do Irmão João e 

mais outros dois, com o da Irmã Deolinda.  

 Conforme afirma nas suas Memórias, terminou a Instrução Primária com dez anos. 

Mas não queria ficar por aqui. Queria estudar mais, aprender mais. No entanto, o Pai não 

concordava. Entendia que o lugar das filhas era em casa, junto da família. A certo passo, neste 

seu Pedaços da minha vida, fala desta convicção do Pai da seguinte forma: “O meu Pai tinha 

pelas filhas, eu e minha irmã Deolinda, mais nova do que eu quatro anos, um amor exagerado; 

todo o seu empenho era ver-nos em casa, sempre sob a sua vigilância e da nossa Mãe.”41 Não 

seria um Pai muito diferente da maioria dos pais do seu tempo, e mesmo muitas dezenas de 

anos depois. 

 De facto, quem demonstrava já ser diferente era ela própria: esta vontade de estudar 

não era nada comum nestes anos 90 do século XIX!   

 A acrescentar, deve salientar-se que Ilda não fala da presença de alguém exterior à 

família que a tivesse determinado a completar a Instrução Primária. É-se levado a crer que o 

ambiente da Família – Pai e Mãe – era propício a que tivesse a Instrução Primária. Como 

também não menciona escola primária que tenha frequentado, admite-se que aprendeu as 

primeiras letras em casa, ou próximo – com uma mestra, por exemplo – e que terá feito o 

exame oficial.  

 Mas esta seria a realidade de sua casa. Qual seria a da alfabetização (elementar) do 

País? 

Desta forma, constatou-se que talvez fosse interessante ter uma ideia aproximada da 

realidade dos números, da dita frieza dos números.  

Diz-nos o senso comum que números são números ou que não se pode fugir aos 

números. Como se os números não fossem como as palavras, isto é, como as cerejas: atrás 

dumas, outras vêm. Como se os números não escondessem atrás de si outros números; como 

se os números, como as palavras, não se escondessem atrás de outros números e escorressem 

duma fonte mais límpida que as palavras! 

                                                 
40 Idem. Ibidem. 
41 Idem. Ibidem. 
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No entanto, como os números fazem parte do Conhecimento, julgou-se que não havia 

nada melhor – para se obter números – que os Censos. E como tal recorreu-se a um trabalho, 

Alfabetização e Escola em Portugal nos Séculos XIX e XX. Os Censos e as Estatísticas, 

dirigido e coordenado por António Candeias42. Este trabalho abre com um prefácio de 

António Nóvoa, que nos inicia na História e na importância que ao longo dos séculos os 

Censos tiveram; o papel que desempenharam para os governos melhor compreenderem as 

sociedades. 

E entra-se no conteúdo das palavras, ou doutra forma, na semântica. O que hoje 

significa alfabetização e escolaridade significava exactamente o mesmo em 1864, 1878, 1890 

ou 190043? Ainda se podem considerar outros problemas, outras dificuldades, que podem ir 

desde as técnicas de levantamento e tratamento de dados, por exemplo, como também às 

leituras destes mesmos dados, aos relatórios; de extremo interesse para quem governava.  

Apesar dos pesares acima citados, o que agora se apresenta é um excerto dum Quadro 

mais vasto - e um excerto porque se considerou ser suficientemente elucidativo - apresentado 

no trabalho já referido, dirigido por António Candeias. E que se refere “A alfabetização na 

Europa entre 1850 e 1950, a partir de censos, taxas de alfabetização de recrutas e condenados 

e assentos matrimoniais.” 

 

 185044 1900 (...) 

(...) (...) (...) (...) 

França, Bélgica e Irlanda aprox. 55% aprox. 80% (...) 

(...) (...) (...) (...) 

Rússia aprox. 15% aprox. 25% (...) 

(...) (...) (...) (...) 

Portugal aprox. 15% aprox. 25% (...) 

 
                                                 
42 Candeias, António (Dir. e Coord.), Paz, Ana Luísa e Rocha, Melânia (2007). Alfabetização e Escola em 
Portugal nos Séculos XIX e XX. Os Censos e as Estatísticas. 2ª Edição. Lisboa: Serviço de Educação e Bolsas da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Colecção Textos de Educação, p. 9. 
43 Datas de realização de Censos em Portugal.  
44 In Johansson, citado por Graff, 1991, 375. Citado por Candeias, António (Dir. e Coord.), Paz, Ana Luísa e 
Rocha, Melânia (2007). Alfabetização e Escola em Portugal nos Séculos XIX e XX. Os Censos e as Estatísticas. 
2ª Edição. Lisboa: Serviço de Educação e Bolsas da Fundação Calouste Gulbenkian. Colecção Textos de 
Educação, p. 34 



 20 

Constata-se que os resultados de Portugal são equivalentes à Rússia, mas que 

comparados com os da França, Bélgica e Irlanda estão já bastante distantes. A acrescentar que 

este grupo de países não é de maneira nenhuma o topo da tabela da alfabetização na Europa, e 

mesmo assim a distância é bastante significativa.  

Não é objectivo deste trabalho apontar as razões para estes posicionamentos tão 

semelhantes, por um lado, e tão dissemelhantes, por outro. Há, no entanto, explicação – 

muitas vezes apontada, mas sempre certa – para estes resultados: a História de cada um destes 

povos. 

 Por si só esta habilitação de Ilda – a Instrução Primária – constituía um caso raro. E 

diz-se raro porque se atendermos aos números que nos dão os censos, constata-se que Ilda faz 

parte de um número muito restrito de crianças, duplamente: porque sabe ler e escrever, em 

primeiro lugar; e porque pertence ao género feminino. E, este último aspecto, faz já de Ilda 

Adelina Jorge membro integrante de uma elite.  

Parece, assim, também interessante apresentar, os resultados dos censos de 189045 

portugueses – os mais próximos do seu exame de Instrução Primária – no que diz 

directamente respeito à alfabetização:  

População  Absoluta Percentagem 

População Total 5.049.729  

População Total Masculina 2.430.339  

População Total Feminina 2.619.390  

(...) (...)  

População alfabeta de idade igual ou superior a 10 anos  

926.137 

 

24% 

População alfabeta masculina de idade igual ou superior 
a 10 anos 

 

595.468 

 

32% 

População alfabeta feminina de idade igual ou superior a 
10 anos 

 

330.669 

 

16% 

                                                 
45 Censo da População do Reino de Portugal no 1º de Janeiro de 1890, Vol. I, Fogos – População de residência 
habitual e população de facto; sexo, naturalidade, estado civil e instrucção, Lisboa, Ministério das Obras 
Públicas. Direcção da Estatística Geral e do Comércio/Imprensa Nacional, 1896, pp. IX-CV. 
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Da leitura deste quadro pode concluir-se que, três anos antes de Ilda completar a sua 

Instrução Primária, o número de mulheres que sabia ler era pouco mais da metade do número 

dos homens; constata-se também uma realidade chocante: a percentagem baixíssima da 

população portuguesa, com idade igual ou mais de dez anos que era alfabetizada, apenas 24%. 

O que significa que em 40 anos a percentagem de alfabetização subiu dos 15% de 1850, para 

os 24% de 1890!   

Ora, Ilda não pretendia desistir desse desejo de aprender; usou as armas de que 

dispunha no tempo – com dez, onze anos – para vencer a vontade do pai. E venceu. Conta 

assim, como fez: “Chorei, pedi, roguei e lá me matriculei no Liceu D. Maria Pia, aos Loios.”46  

 Embora não tenha sido possível localizar onde Ilda fez o exame de Instrução Primária, 

sabe-se que se matriculou no Liceu Maria Pia (Anexo 2). Mas, tendo frequentado o primeiro 

ano, não o terminou. Tinha doze anos.  

Por esta altura, morava a família na Rua da Procissão – que com o edital de 18 de 

Junho de 1926, passou a denominar-se Rua Cecílio de Sousa – ainda hoje, a uma boa 

distância do Castelo. Ilda conta que teve de desistir de frequentar o liceu; para poder ir às 

aulas tinha de mobilizar quase toda a família. Eram quatro viagens por dia – duas idas e duas 

voltas – ora acompanhada pela Mãe, ora pelo Irmão João. O esforço a que se obrigava e, 

consequentemente, também a Mãe e Irmão, levou-a a desistir. 

O actual Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho – herdeiro directo do Almeida Garret 

que, por sua vez, foi herdeiro do Maria Pia – aponta na página História, do seu site, 

exactamente o mesmo motivo, para as inúmeras desistências das alunas do Maria Pia: a 

localização do Liceu, de difícil acesso para a maioria das que o frequentavam.        

 O Pai ficou muito satisfeito com a decisão. Ilda, nem por isso.  

É por esta altura que começa a dar as primeiras aulas, isto é, arranjou alunas a quem 

ensinava a ler, em casa. Uma delas, até pagava; era a criada de Cruz Moreira (Caracoles), o 

Director do Jornal Os Ridículos.47  

E, embora se possa detectar um certo orgulho nas suas palavras por isto – ensinar – 

por ter alunas sendo tão novinha, não deixa de comentar: “Com isto não se importava meu 

                                                 
46 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 2. 
47 Semanário Humorístico dirigido por Cruz Moreira (1862-1930) até à sua morte, e que se publicou de 1895 até 
1984, com interrupções. 
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Pai. Estava em casa, como ele tanto desejava.”48 Mas, na realidade, poderá fazer-se a leitura 

que terá dado início, nesta altura, ao exercício de uma actividade profissional, embora – como 

diz – ainda fosse dentro de casa. 

Não será, certamente, muita audácia afirmar que está descoberta aqui a sua vocação, 

ou que se manifesta, pela primeira vez, o embrião do que viria a ser a sua vida: instruir e 

educar.  

E, ao mesmo tempo, começa a desenhar-se neste tempo, a propósito da continuação 

dos estudos, a sua vontade, a firmeza do exercício do querer. Diante de si tem a vontade de 

um adulto, símbolo de autoridade, que sem qualquer rebuço desafia. Não só não desiste, como 

consegue convencer o Pai a deixá-la matricular-se na Escola Industrial Príncipe Real. Mais 

tarde, tomou o nome de Machado de Castro, e mudou-se para a Rua Saraiva de Carvalho. 

Convence o Pai usando exactamente as mesmas armas que tinha já utilizado antes, com êxito. 

Tinha 14 anos! 

 Constata-se, assim, em Ilda uma certeza forte, uma vontade forte de aprender. 

Conforme conta, soube por uma amiga – Ilda de Chaby, neta do general de Chaby49 – da 

existência da Escola Industrial do Príncipe Real, na Rua da Escola Politécnica, que ela e sua 

irmã frequentavam. E não perde a oportunidade! Vivia a Família Jorge, nesta época, na Rua 

de S. Marçal; perto demais para não aproveitar! Tão perto que eliminava argumentos a seu 

Pai.  

 Matricula-se, assim, na Escola Industrial Príncipe Real no ano lectivo de 1897-98 onde 

frequenta o Curso, construindo o próprio currículo escolar – como o actual Responsável pelo 

Arquivo da Escola Secundária Pedro Nunes50, Dr. Manuel Moutinho, explica – isto é, os 

alunos tinham a possibilidade de escolher as cadeiras que queriam fazer. Ilda Adelina Jorge 

escolheu fazer cadeiras do Curso de Lavores e do Curso Industrial. 

 Inicia o percurso escolar nesta Escola Industrial em 1897-1898 e termina no ano 

lectivo de 1900-1901. Começa, como se disse, com 14 anos e termina com 18. Conforme o 

Livro de Matrícula de 1897/1898, tinha «as seguintes habilitações Instrução Primária» (Anexo 

3). 

                                                 
48Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 2. 
49 Não foi possível concluir de que general de Chaby se tratava, uma vez que por este tempo existiram três 
irmãos de Chaby, generais.  
50 Esta Escola herdou o espólio da Fonseca Benevides, que por sua vez tinha herdado o da Machado de Castro e, 
naturalmente, o da Escola Industrial do Príncipe Real.   
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 Ora, Ilda nasce exactamente um ano antes do que se pode chamar de arranque do 

Ensino Industrial em Portugal. 

 Pela consulta dos Decretos relativos ao Ensino Industrial, e dos vários autores que se 

dedicaram ao estudo do assunto, é possível realmente constatar que a criação de uma rede de 

escolas deste tipo de ensino só se verifica em Portugal a partir da segunda metade do século 

XIX. De facto, os anos de 1864, 1884, 1886, 1888, 1891, 1893 e 1897 são, depois das várias 

leituras feitas, os que nos ficam na memória. Assim como os nomes a eles associados: 

António Augusto de Aguiar51, Emídio Navarro52, João Crisóstomo53 (1864), Francisco 

Fonseca Benevides54, Ramalho Ortigão55, Bernardino Machado56.  

Foi possível, também, saber que já tinham havido tentativas anteriores de se criarem 

escolas de ensino industrial, mas que foram sucessivamente adiadas pela razão utilizada 

sempre para adiamentos de fomento e de desenvolvimento: as dificuldades económicas que 

do País.  

No entanto, em 1884 encontramos vontades firmes em conseguir, realmente, unir as 

necessidades sentidas pelos próprios industriais ao desejo sincero de pôr a funcionar o ensino 

industrial, devidamente localizado e especializado, dotado de meios para poder ser possível a 

realização de aulas práticas. Puseram certos industriais à disposição do Estado as suas 

unidades fabris para a realização das mesmas; o Estado, por seu lado, principalmente no 

arranque, tornou não só gratuito este ensino, como ainda não colocou barreiras – como a 

alfabetização – a qualquer pessoa que quisesse frequentar as aulas. Há que acrescentar ainda 

                                                 
51 Aguiar, António Augusto (1838-1887). Foi professor, político, cientista e grão-mestre da Maçonaria 
Portuguesa. Deputado (1879) e Ministro das Obras Políticas (1883-18885). Professor da Escola Politécnica e do 
Instituto Industrial de Lisboa, onde foi Director. 
52Navarro, Emídio (1844-1905). Político e Jornalista. Ministro das Obras Públicas, e no campo do Ensino foi 
responsável de Escolas Agrícolas, Escolas Industriais e Escolas Elementares de Desenho Industrial. 
53 Crisóstomo de Abreu e Sousa, João (1811-1895). Militar e político, foi deputado, ministro e Presidente do 
Conselho de Ministros. Enquanto Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria introduziu entre outras, a 
reforma do Ensino Industrial.   
54 Fonseca Benevides, Francisco (Lisboa, 1835-1911, Lisboa). Físico e Professor. Oficial da Marinha de Guerra. 
Professor do Instituto Comercial e Industrial de Lisboa e da Escola Naval. Nomeado em 1884 Inspector do 
Ensino Industrial. 
55 Ramalho Ortigão, José (Porto, 1836-1916, Lisboa). Crítico de Arte de grande importância. Ensaísta e Cronista, 
que ocupou lugar de relevo na Literatura Portuguesa do século XIX. Analista profundo da Sociedade Portuguesa 
nos seus variados aspectos que reuniu nas famosas Farpas, trabalho de fôlego. Um dos Vencidos da Vida com 
Eça de Queiroz, Antero de Quental. Oliveira Martins e outros. Como todos os seus companheiros deixou marcas 
profundas na Cultura e na Mentalidade do País. Divulgador do trabalho do grande Pedagogo Froebel.    
56 Machado, Bernardino Luís M. Guimarães (Rio de Janeiro, 28/03/1851-29/04/1944, Porto). Professor 
Universitário e Político, Grão-mestre da Maçonaria, Presidente da República (1915-1917 e 1925-1926). Ministro 
de várias Pastas. Profundamente interessado nos problemas do Ensino, nas sua várias vertentes: Primário, 
Secundário, Profissional, entre outros.  



 24 

que para apoiar esta iniciativa os Municípios também colaboraram na sua instituição, bem 

como as populações tinham uma palavra a dar, podendo mesmo solicitar este ensino.    

Pretendia-se que o trabalhador, mesmo o analfabeto, mas que tinha interesse em se 

qualificar o máximo possível, não fosse eliminado, quer pela falta de dinheiro, quer pela 

ausência de habilitação mínima, sendo que a habilitação requisitada ao aluno ordinário era a 

de saber ler e escrever e conhecer as quatro operações.  

Para um país com a taxa de alfabetização já apresentada, possibilitar ao operariado a 

oportunidade de se qualificar, de aprender a melhor desempenhar o seu trabalho, dependendo 

para tal apenas da sua vontade é realmente um incentivo bastante raro. E embora não soubesse 

ler, nem escrever, a sua frequência das aulas não ficava em branco; era-lhe passada uma 

certificação de assistência às aulas, o que não seria nada pouco para quem tinha partido com 

coisa nenhuma.          

Coloca-se a questão agora de como era a frequência no feminino, isto é, como é que a 

Lei que criou e sistematizou o ensino industrial se referia à sua respectiva frequência; havia 

limites à frequência das mulheres nos cursos criados? E se sim, como funcionavam as aulas, 

isto é, em regime se separação ou mistas? Foram criados cursos só para frequência feminina?    

Ora, já em 1844 se tratava de assegurar a frequência da escola para os dois sexos, isto 

é, falava-se em separação destes, preferencialmente, mas quando razões de número de alunos 

ou dificuldades financeiras se apresentassem, a frequência poderia dar-se em simultâneo. 

Como Teresa Pinto refere num seu trabalho,57 a coeducação, e mesmo aulas mistas, foram 

uma realidade ao longo do século XIX e até à Revolução de 28 de Maio de 1926, data a partir 

da qual se iniciou o processo de separação total dos sexos em todos os graus de ensino – 

excepto o universitário - com a criação de edifícios próprios.  

É, pois, com a Reforma de 1891 que começa uma maior definição dos sexos, uma vez 

que esta ao criar os 30 cursos industriais, inclui nestes os 5 que são destinados aos sexo 

feminino, a saber: Bordadeira, Rendeira, Modista, Costureira e Florista. Acaba, assim, por 

formalizar as práticas que já vinham vindo a tornar-se distintas.  

Esta procura de definições, no que dizia respeito ao ensino feminino, acaba por se 

tornar efectiva com a reforma de 1897, pela mão do Ministro das Obras Públicas, Comércio e 

                                                 
57Pinto, Teresa (2010). República e Coeducação. In Percursos, Conquistas e Derrotas das Mulheres na 1ª 
República. Lisboa: CML/Grupo de Trabalho para as Comemorações Municipais do Centenário da República, p. 
87. 
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Indústria, Augusto José da Cunha58. Pela leitura deste Decreto, constata-se que procurando 

harmonizar as escolas industriais às reais necessidades do País, se acaba com a vertente de 

preparação dos alunos para os Institutos Industriais e Comerciais, nas Escolas Industriais e 

Comerciais, e dá-se-lhes um formato de preparação exclusiva de operários para a Indústria.  

Esta Reforma de 1897 é também muito importante porque acaba com o Ensino 

Industrial Feminino das Escolas Industriais. É no Prólogo deste Decreto, de 14 de Dezembro 

de 1897, que se esclarece, para além das justificações dadas pelas alterações várias aos 

currículos dos cursos: “elimina o presente decreto os cursos industriais para o sexo feminino, 

dos quais se não tem colhido até hoje proveito algum real, e em sua substituição estabelece os 

«cursos de lavores femininos», que, orientados segundo as vantagens locais e a melhor 

utilização do trabalho da mulher, sob o ponto de vista industrial, produzirão por certo 

resultados mais satisfatórios.” Não restam, portanto, dúvidas de que clarifica a distinção entre 

Ensino Industrial Masculino e Ensino Industrial Feminino.  

 Ilda foi feliz – nas suas próprias palavras – nesta Escola do Príncipe Real. Aqui 

encontrou o seu primeiro namorado, um aluno do Curso Industrial. Um namoro, 

evidentemente, sem o conhecimento do Pai, mas contando com a ajuda da Mãe. Terá 

contribuído para o sucesso, e duração, deste namoro a distância a que – mais tarde – estava a 

casa da Escola. Como já se mencionou, por estes anos, a Família vivia na Rua de S. Marçal, 

no número 53. Havia todo um percurso a fazer e, já não era acompanhada pela Mãe ou o 

Irmão. 

 Este tempo Ilda descreve-o assim: “Falo-lhes neste assunto, pois, creio, que foi a 

origem de toda a minha vida futura. 

 Desde essa época, dos quinze aos vinte e dois anos, eu tive uma existência que, hoje, 

considero feliz. Estudava e namorava. Era amiga de todos, todos eram meus amigos.”59 

 Dois acontecimentos vieram modificar esta vivência despreocupada e leve: o fim do 

namoro e a doença do Pai.        

  Como acontece com muitos acidentes, dão-se com uma queda. Assim sucedeu ao Pai 

de Ilda; uma queda que sem ser muito aparatosa, o deixou imobilizado por mais de um ano e 

sem conseguir movimentar-se de forma razoável, até ao fim dos seus dias.  

                                                 
58 Cunha, Augusto José da. Várias vezes ministro na década de 90 do século XIX. 
59 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 3. 
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 Quanto ao namoro. O namorado foi enviado, com o irmão mais novo, para a Bélgica, 

depois de terminado o Curso Industrial na Escola do Príncipe Real. Pretendia o Pai deste que 

se formasse em Agronomia para poder administrar as terras que a família tinha no Norte. O 

namoro continuou com a separação. Ilda recebia frequentemente cartas e lembranças que lhe 

enviava da Bélgica.  

Entretanto, durante a estadia deste no Instituto Rachez-Gand dá-se o falecimento do 

pai, e regressa a Portugal. Pensou em ficar, não terminar o curso e casar com Ilda.  

 Mas, para ela isso seria não cumprir uma das últimas vontades do Pai, coisa com que 

não concordava. Conseguiu convencê-lo a regressar à Bélgica para terminar o curso, julgando 

que ambos conseguiriam suportar mais um ano de separação. Mais uma vez se encontra esta 

capacidade de convencer; talvez porque acreditasse profundamente que deveria ser assim.   

Ilda arriscou e perdeu.  

 As cartas deixaram de vir; as suas, retornavam. Até que, mais de um ano depois, o 

namorado aparece para explicar o que tinha sucedido. E o que sucedera implicava uma 

tomada de posição, honrosa – no entender de Ilda – mas que levaria à separação definitiva dos 

dois. O que veio a suceder. Mais uma vez conseguiu convencê-lo, dobrar a sua vontade.  

 No entanto, perdeu o seu primeiro amor. Ou dito doutra forma, como a certo passo 

Jacques Bainville diz de Napoleão: “(...) a sua fecunda inteligência só trabalha contra ele.” 60 

Uma desilusão grande, que acabou por determinar a sua vida futura. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Bainville, Jacques. Carvalho, Raul de (tradução). Napoleão. 2ª Edição. Lisboa: Editorial Aster, p. 323. 
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2. Escola Maternal 

 

2.1 A Génese de um Ideal 

Falar deste período da vida de Ilda Adelina Jorge implica falar da Família João de 

Deus61, do Poeta, da Mulher – D. Guilhermina Battaglia Ramos62 – e do seu Filho João de 

Deus Ramos63. Implica mencionar, também, Casimiro Freire64, João de Barros65, as Escolas 

Móveis, um utópico, mas sem dúvida generoso, projecto de fazer chegar à população 

portuguesa a possibilidade de aprender a ler e a escrever. 

Não sendo o objecto deste trabalho a Associação das Escolas Móveis pelo Método 

João de Deus, acredita-se também que não se pode entender a importância do impacto que 

este projecto, e a Família João de Deus, tiveram na vida e na formação da pessoa que foi Ilda 

Adelina Jorge de Bulhão Pato, sem o abordar.    

Foi da convivência com Guilhermina Battaglia Ramos e o Filho que lhe foi dado 

conhecer uma gama de relações fundamentais – é em casa deles que conhece a amiga Ana de 

Castro Osório66, a título de exemplo – que irão trazer contributo essencial para a sua 

                                                 
61 João de Deus Ramos Nogueira (São Bartolomeu de Messines, 08/03/1830-11/01/1896, Lisboa). Poeta, 
colaborador de Jornais de província, como O Bejence (Beja) ou A Folha do Sul (Évora), tradutor, autor de 
trabalhos vários, entre eles o mais célebre a Cartilha Maternal. Funda Com Casimiro Freire, em 1882, a 
Associação das Escolas Móveis pelo Método João de Deus. 
62 Guilhermina das Mercês Battaglia Ramos (Lisboa, 12/07/1849-21/09/1948, Lisboa). Filha do Organista da Sé 
de Lisboa e Músico da Corte de D. Luís, casa em 1874 com o Poeta João de Deus. Pedagogista; colaboradora 
grande do Marido e do Filho João de Deus Ramos no Projecto da Associação das Escolas Móveis pelo Método 
João de Deus, bem como no que lhe sucede, a Associação dos Jardins-Escolas João de Deus. Conhecida, 
também, pela sua modéstia enorme, bondade e generosidade.  
63 João de Deus Ramos (Lisboa, 26/04/1878-15/11/1953, Lisboa). Professor, continuador de seus Pais, autor de 
trabalhos vários sobre Ensino, conferencista, dirigiu e colaborou em diversos periódicos. Em 1908 viaja pela 
Suíça e França e conhece diversos pedagogos e métodos de ensino, como o de Friedrich Wilhelm August 
Froebel (1782-1852), Ovide Decrolly, Maria Montessori (1870-1951) e Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). 
Considerada uma viagem fundamental na medida em que recolheu informação sobre métodos pedagógicos que 
depois aplicou, adaptando-os à realidade portuguesa. Maçon, Ministro da Instrução Pública; entre muitos outros 
trabalhos, dedicou-se à Instrução e Educação das Crianças e dos Professores.   
64 Casimiro Freire (Pedrógão Pequeno, 08/10/1843-20/10/1918, Lisboa). Vem para Lisboa muito novo e começa 
a trabalhar como caixeiro, vindo a tornar-se sucessor de seu patrão que muito admirava ,João Jacinto Fernandes. 
Republicano, colaborador do Jornal Democracia, dirigido por José Elias Garcia. Com Oliveira Marreca e outros 
colaborou na fundação do primeiro centro republicano. Polemista pela causa da Instrução, contra as políticas 
Monárquicas neste campo, funda com o Poeta João de Deus a Associação das Escolas Móveis pelo Método João 
de Deus. Pelo empenho, generosidade e persistência é comummente conhecido como apóstolo da Instrução e 
principal organizador do Museu João de Deus. 
65 João de Barros (Figueira da Foz, 04/02/1881-25/10/1960, Lisboa). Escritor, Poeta, Professor e Ministro. 
Republicano e Pedagogo, amigo de João de Deus Ramos, publicou com este A Reforma da Instrução Primária. 
Director do Ensino Primário, do Secundário e Secretário Geral do Ministério da Instrução.  
66 Ana de Castro Osório (Mangualde, 18/06/1872-23/03/1935, Setúbal). Escritora e tradutora. Republicana, 
Maçon e Feminista. Deixou uma extensa obra publicada e traduzida em várias Línguas, obra essa dedicada às 
Crianças e às Mulheres, objectivos aos quais dedicou todo o seu empenho ao longo da vida. 
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militância Feminista, Republicana e Maçónica e, o aspecto que mais releva em toda a sua 

vida: o Ensino de Crianças.  

São geralmente conhecidas de João de Deus as suas qualidades como Poeta e como 

Guitarrista; há mesmo quem afirme que não se pode desligar o ritmo da sua poesia da 

guitarra. É sobejamente conhecida também a sua Cartilha Maternal que, passadas já tantas 

dezenas de anos, é ainda hoje procurada por pais ansiosos com o pouco avanço dos seus filhos 

nas primeiras letras. Pela leitura dos seus Pedaços da minha Vida, bem como através de 

testemunhos vários, é possível apreender que permaneceu, durante décadas após a morte do 

Poeta, uma mística que tocava a todos – amigos, professores e alunos – os que se 

aproximavam desta Associação. 

Muito brevemente, a Associação das Escolas Móveis tem como «mecenas» - e é esta a 

palavra utilizada no site da Associação de Jardins Escolas João de Deus – um homem especial 

que é Casimiro Freire. Homem feito a si mesmo, Republicano, que se insurgiu publicamente 

contra os governantes que não cuidavam da alfabetização do País ao ponto de, com o amigo e 

genro de sua mulher – João de Deus – fundar a Associação de Escolas Móveis pelo Método 

João de Deus, em 1882. Consta ainda das suas notas biográficas o fomento e auxílio a outros 

projectos de Instrução. 

Mas voltando às Escolas Móveis. Constituíram uma associação com vários amigos 

interessados e preocupados com o índice de Analfabetismo do País, que não mostrava sinais 

de mudar. Era objectivo desta Associação formar professores e levar as primeiras letras ao 

máximo de pessoas possível – gratuitamente – pelo Método João Deus. Utilizavam um 

processo: enviá-los para zonas sem escolas, em missão, as Missões Escolares. Por vezes, 

mesmo em terras que tinham escola primária, desde que alguma instituição o solicitasse.  

Pode ainda dizer-se que as personalidades envolvidas neste projecto, as nucleares – 

João de Deus, Casimiro Freire, Guilhermina Battaglia Ramos e João de Deus Ramos – são 

personalidades com um carisma muito especial, que marcou e determinou este projecto tão 

generoso.     

Mas regressando ao percurso pessoal de Ilda. Aqueles dois acontecimentos – a perda 

do seu primeiro amor e a doença do Pai – conjugados, levaram-na a um estado de doença que 

a deixou sem vontade, sem acção, e que durou longos meses. Não se alimentava, o que 

acabou por levar o médico a recomendar caminhadas, passeios pelos jardins, para a fazer 

reagir. E assim foi, como nos conta:  
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 “(...) O médico indicou-me então passeios diários. Com muita dificuldade, com minha 

Mãe ou qualquer outra amiga, de braço dado, íamos até ao Jardim da Escola Polytécnica; 

algumas vezes, de carro, íamos até ao Jardim da Estrela.”67       

E tudo começou no Jardim da Estrela. Aos poucos, Ilda foi-se apercebendo do que a 

rodeava, do movimento das pessoas à sua volta. Começou a olhar para fora de si, a reconhecer 

o ambiente que a envolvia. E neste regresso à vida foi localizando crianças, livres, soltas, mas 

também abandonadas, esfomeadas e sem cuidados. Quando começou a conversar com elas, 

apercebeu-se que não escolheram ser livres, tão pouco as mães tinham optado por as 

abandonar. A necessidade, a extrema necessidade, se tinha encarregado de tudo.  

Foram estas crianças que levaram Ilda a descobrir dentro de si que podia fazer 

qualquer coisa, que precisava de fazer qualquer coisa para que tivessem comida, roupa, 

calçado e alguém que lhes ensinasse a serem homens e mulheres independentes e úteis.   

Como afirma em Pedaços da minha vida, foi no Jardim da Estrela que escreveu o seu 

primeiro artigo, dirigido aos Amigos da Infância, que veio a ser publicado, mais tarde, na 

Vanguarda de 30 de Dezembro de 1906. (Anexo 4)  

Esta experiência tão marcante levou-a, com a amiga Angélica Viana, ao encontro da 

Família João de Deus. Mesmo junto ao Jardim, do lado esquerdo da Basílica da Estrela – 

actual Rua João de Deus – Guilhermina Battaglia Ramos e o Filho tinham uma escola, 

gratuita, para professores. Foi para lá que se dirigiram e se deu o primeiro contacto com a 

Família. E, muito melhor do que quaisquer outras palavras, as da própria reflectem bem como 

tudo se passou: 

“(...) Comecei a melhorar, a sentir forças para trabalhar para tantas crianças infelizes 

que a minha desdita tinha consentido que eu conhecesse. Com a minha maior amiga, Angélica 

Viana, fomos aprender o Método João de Deus que sua esposa e filhos ensinavam 

gratuitamente em uma casa defronte da Igreja da Estrela. Que bem fez à minha alma travar 

conhecimento com aquela boa e santa família! Sua Mãe era, de facto, uma santa senhora, seu 

filho, era um rapaz alegre, inteligentíssimo, muito correcto, que me deixaram sempre 

pensando, como o mundo seria maravilhoso se todos fossem como eles. A Mãe, Senhora D. 

Guilhermina de Battaglia Ramos, simpatizava comigo; tornámo-nos muito amigas. Eu aprendi 

o método do seu falecido marido com uma facilidade extraordinária. Crente, como aquela 

                                                 
67 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 7. 
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Senhora foi sempre, julgou-me inspirada por aquele que foi o seu único amor, e eu tinha no 

seu coração, na sua casa, em toda a família, filhos e netos, verdadeiros amigos.”68 

Tudo leva a crer que foi, exactamente, da convivência, afectiva e efectiva, com a 

Família do Poeta que se abriu um mundo novo a Ilda. Do convívio com eles, com Ana de 

Castro Osório e, em consequência, com a Associação das Escolas Móveis pelo Método João 

de Deus, encontrou a orientação que necessitava para o objectivo que já tinha surgido, no 

Jardim da Estrela. 

Pode dizer-se que Ilda descobriu a sua vocação aos 10, 11 anos: ensinar. Nesta altura – 

em 1906 – fez uma nova descoberta: quer ensinar os mais desamparados, os que não têm, à 

partida, qualquer hipótese de vir a aprender a ler e a escrever.  

Ao juntar-se a esta Família João de Deus, ao integrar o convívio dos seus amigos, Ilda 

Adelina Jorge tomou contacto, pela primeira vez, com a situação que o País vivia, pelo prisma 

da Oposição do tempo. Uma Oposição esclarecida, repleta de pessoas de alto valor intelectual, 

cultural e de valores morais e moralizadores; uma Oposição que pretendia mudar o País onde 

vivia, que queria mudar os números indicadores de atraso e do não progresso, como a 

Instrução, por exemplo. São conhecidos de todos os nomes de Bernardino Machado, Teófilo 

Braga69, João de Barros, António Aurélio da Costa Ferreira70, João Soares71, João de 

Menezes72, entre tantos outros.  

Mas não só. Esta militância política integra uma outra vertente: a libertação da 

Mulher, do papel que lhe foi imposto e que impõe a si mesma. Ao tomar contacto com 

Guilhermina Battaglia Ramos e Ana de Castro Osório, e através destas tantas outras mais, Ilda 

conheceu e aderiu aos ideais Feministas. Foi pela mão de Ana de Castro Osório que esse seu 

primeiro artigo é publicado. Conforme conta: “Da casa da família João de Deus conheci a 

                                                 
68 Idem. Ibidem, p. 8. 
69 Joaquim Teófilo Fernandes Braga (Ponta Delgada, 24/02/1843-28/01/1924, Lisboa). Professor, Escritor, 
Republicano. Presidente do Governo Provisório e Presidente da República em 1915. Deixou uma obra literária 
vastíssima, além da publicação de muitas das suas conferências.  
70 António Aurélio da Costa Ferreira (Funchal, 1879-1922, Lourenço Marques). Primeiro Director da Casa Pia 
de Lisboa após a Implantação da República. Licenciado em Medicina em 1905 pela Universidade de Coimbra. 
Importante Pedagogo e Antropólogo. Deputado e Ministro do Fomento. Brito Camacho enquanto Alto 
Comissário em Moçambique convida-o para uma missão de estudos antropológicos naquele Território. Padrinho 
de casamento de Ilda Jorge de Bulhão Pato.    
71 João Lopes Soares (Leiria [Arrabal], 17/11/1878-31/07/1970, Lisboa). Professor, Escritor, Republicano e 
Maçon. Nomeado em 1911 para constituir a Comissão do Ensino Primário da Obra Tutelar e Social do Exército 
de Terra e Mar. Em 1936 funda o Colégio Moderno que permanece na Família até aos dias de hoje.  
72 João Duarte de Menezes (Lisboa, 28/04/1868-08/04/1918, Lisboa). Principal autor do Manifesto dos 122 que 
criticava violentamente a política do Governo, a propósito do Ultimato de 1890, que Sidónio Pais assinou. 
Republicano vigoroso e advogado, muito ligado a outra figura grande Republicana, o jurisconsulto José 
Francisco de Azevedo e Silva. 
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escriptora D. Ana de Castro Osório, que também se tornou minha amiga. Eu conversava a 

respeito de crianças infelizes, falei-lhe no meu artiguinho, no meu desejo de trabalhar para 

uma infância abandonada, conversas a que assistiam João de Deus [Ramos]e a Mãe. Logo 

ficou assente que D. Ana levaria o artiguinho ao Dr. Magalhães de Lima, director da 

Vanguarda, o qual o mandou publicar como acima disse, a 30 de Dezembro de 1906.”73 

Terá sido com Ana de Castro Osório que apreendeu – certamente – que tipo de mulher 

pretendia o Feminismo, pelo menos a visão desta sobre o tema. No Trabalho Assimetrias de 

Género Antes e Depois, as suas autoras apresentam-no assim: “No entender de Ana de Castro 

Osório o grande passo para a libertação feminina será pelo estudo e pelo trabalho, julgando-se 

todos os indivíduos intelectualmente semelhantes, sem distinção de sexo. Pensamos ter 

encontrado, quem sabe, o ponto crucial da ideologia de Osório: a educação como promotora 

da emancipação. 

A luta feminista é em prol de uma mulher plena de inteligência e de razão, pugnando 

pela sua independência e igualdade. (...)”74  

É de facto este ideal de melhorar as condições de vida das pessoas, das mulheres e, 

principalmente das crianças – os futuros adultos – que passará a mobilizar Ilda e para onde 

apontará todo o seu empenho. Neste tempo, já não pensa em casamento, em construir uma 

nova família; neste momento, encontrou razões, objectivos por que lutar. 

Ilda Adelina Jorge, neste período da sua vida, parece ter interiorizado as palavras que 

Ana de Castro Osório escrevera, em 1905: “Tenha o coração alto e o espírito alevantado; não 

faça do amôr o ideal único da existência nem o seu único fim. Pense no trabalho e no estudo, 

e deixe que as suas faculdades afectivas se desenvolvam livremente, ou se não desenvolvam 

mesmo, que isso deve ser indiferente à sociedade. Cuidados de amôr devem ser cuidados tão 

absolutamente pessoais e intimos, que não os asssolhar deveria ser a maior prova de pudôr. 

Tal não sucede, porêm. Toda a gente publíca os seus afectos, puros ou impuros, 

verdadeiros ou falsos; (...)”75 Trata-se, de facto, de uma visão sobre a intimidade não só 

perfeitamente válida como, de certa forma, ainda actual. 

                                                 
73 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 9. 
74 Silva, Carla Sofia M. e Fonseca, Maria Cecília (1999). Assimetrias de Género Antes e Depois – O 
Reequacionamento da Mulher em Ana de Castro Osório.  Ponta Delgada: Separata da Revista Insulana, p. 60. 
75 Osório, Ana de Castro (1905). Ás Mulheres Portuguesas. Lisboa: Viuva Tavares Cardoso, p. 12. 
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Mas é com João de Deus Ramos que se completa, a definição do ideal, do sonho que 

não só não esquecerá, como o sonho que lhe irá trazer as maiores desilusões. De regresso de 

uma viagem ao estrangeiro, onde tinha ido estudar o que se fazia lá fora sobre instrução e 

educação de crianças, João de Deus Ramos tomou contacto com uma realidade: as Escolas 

Maternais76. Chegou apaixonado pela ideia. Não resistiu. Imediatamente transmitiu a Ilda e 

lhe deu a ler o que tinha visto e lido.  

“(...) Deu-me d’umas escolas, ou antes da Escola Maternal, dois livros em francez, 

que, após a sua leitura, fiquei tão entusiasmada como o Dr. João de Deus Ramos me havia 

relatado. E Escola maternal ficou sendo o meu sonho futuro. (...)”77 

E Ilda não resistiu. Apaixonou-se! Verdadeiramente. Tinha finalmente completado o 

processo. Já existia uma síntese para a concretização do seu ideal: as Escolas Maternais! 

Acredita-se que foi este o momento em que encontrou o seu lugar na sociedade sua 

contemporânea. Julga-se que foi nesta altura que entrou no espaço público, para nunca mais o 

deixar. 

E lança-se, lança à sua volta a ideia. Por este tempo, tantas iniciativas se tiveram, 

tantos objectivos difíceis foram conseguidos; uma época em que qualquer ideia de bem-fazer 

podia gerar imediatamente uma corrente associativa, gerar mesmo uma associação. O 

entusiasmo por ajudar era enorme, ou dito de outra forma, as Mutualidades – literalmente – 

multiplicavam-se. Se necessário fosse qualquer testemunho, basta a consulta dos jornais da 

época! 

Ilda sabia como se fazia. Já tinha participado na organização da Associação das 

Escolas Móveis pelo Método João de Deus tempo suficiente. Conhecia os métodos para 

levantamento de fundos, já conhecia os meios para divulgação também. Estava em contacto 

frequente com quem a tinha iniciado nesta aprendizagem, nesta vivência cívica.  

                                                 
76 Os primeiros locais de acolhimento para crianças surgem em França na Região dos Vosges, em 1771. Este tipo 
de estabelecimentos desenvolve-se a partir da Revolução Industrial, sendo o objectivo principal proteger as 
crianças dos perigos da rua. Todavia nos anos 10 a 20 do século XIX o modelo infant schools inspirou pioneiras 
como Emile Oberkampf. Mas estes apoios para crianças desenvolveram-se sobretudo sob o II Império 
influenciados por Marie-Pape Carpentier.  
 Tomaram o nome de Escola Maternal a primeira vez em 1848 e oficialmente em 1881, com a III 
República. Em França, com o Decreto de 1990 foram integradas no Ensino Primário. São frequentadas por 
crianças dos 2 ou 3 aos 5 anos.    
77 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 9. 
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Narra, assim, como tudo aconteceu: “(...)D. Guilhermina Ramos, D. Ana de Castro 

Osório e outras senhoras reuni, expus-lhes o meu desejo, formou-se uma comissão, e 

começamos a trabalhar. (...)”78 

E assim se formou a Associação das Escolas Maternais. Não uma associação 

constituída somente por senhoras, mas também por todos aqueles que conhecia e se 

interessavam pela Instrução, pela Educação do País; por aqueles que consideravam que tudo 

começa na escola, expressão que bem ilustra o pensamento da época.  

Convicção de que a geração nascida no início do século partilhava: “Era pensamento 

comum àquela geração o de que Tudo começa na Escola, por estas palavras ou outras 

equivalentes. Estava convencida e bem de que sem Escola, em sentido lato, nada se poderia 

fazer. Esta noção incluía tanto a alfabetização – o aprender a ler, escrever e contar – como a 

formação profissional embora realizada dentro das próprias empresas, ou como a leitura 

conducente à Cultura Geral e, já se vê, os estudos para além dos primários. Deve-se sublinhar 

que essa gente jovem via que a Cultura Geral era um elemento fundamental para o 

conhecimento técnico-profissional e não uma forma de perder tempo em inutilidades, 

concepção mais tarde defendida por muitos e ainda hoje. 

Mas uma outra preocupação tinha aquela geração. Não defendia, houve correntes de 

pensamento que o fizeram, que a Ciência e a Técnica deviam ter por objectivo total servir 

pelo ensino e pela investigação as ambições duma época de igualdade social. Mas defendiam, 

sim, que as ligações entre a investigação científica e as unidades industriais e comerciais 

devia ser cada vez mais estreitas. Eram senhores de um realismo que presentemente no nosso 

País ainda não é fácil de ver.”79  

  Mas o sonho da Escola Maternal demorava a concretizar-se. O tempo passava e outras 

preocupações, mais prementes, começavam também a instalar-se. E, numa Assembleia-geral 

da Associação das Escolas Maternais, de 14 de Outubro de 1907, ficou decidida a fusão da 

Associação das Escolas Maternais com a Associação das Escolas Móveis pelo Método João 

de Deus. Esta decisão é levada ao conhecimento da Assembleia-geral desta última 

Associação, conforme a sua Acta da Sessão realizada em 13 de Fevereiro de 1908. (Anexo 5). 

                                                 
78 Idem. Ibidem. 
79 Honrado, Fernando (2002). José Anastácio Honrado (1901-196) - Um Industrial e Uma Indústria em Lisboa. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, p. 14.  



 34 

 Para tal, Ilda ouviu opiniões várias, entre elas a de António José de Almeida, que lhe 

dá o seu acordo80 e, a partir deste momento, passará a integrar a Comissão das Escolas 

Maternais da Associação das Escolas Móveis (Anexo 6). 

Também em 1907, João de Deus Ramos convida Ilda a ir para Setúbal, à frente duma 

nova Missão Escolar, a 193ª. Ficou muito contente, conforme conta: “(...) Antes desta data, o 

Dr. João de Deus Ramos, pedira-me para ir lecionar uma Missão para Setúbal, o que me 

deixou bastante satisfeita. Pouco antes, eu tinha dito a minha irmã que via que era necessário 

que eu trabalhasse a sério. Que havia já um ano que meu Pai estava de cama e todos nós a 

gastarmos. Que em breve nada teríamos. Que era preciso pensarmos no futuro. Dias depois 

disse o mesmo a nossa Mãe. Parece que o meu desejo foi inspirado. Pouco depois o João de 

Deus com aquela oferta que me deixou bem satisfeita; (...)”81     

 Embora não contasse com o apoio do Pai – mais uma vez – este tempo em Setúbal 

correspondeu a um dos mais estimulantes que viveu. A sua Missão foi um sucesso; e ainda 

deu aulas a raparigas que trabalhavam nas fábricas, à noite, e formação sobre o Método João 

de Deus a um grupo de oficiais e sargentos da guarnição militar da Cidade! Conta como foi: 

 “(...)  Pouco tempo depois apareceu-me um oficial superior d’um dos Regimentos de 

Setúbal. Disse-me ele que o Ministro João Franco tinha determinado que todos os soldados 

soubessem ler, e por isso vinha pedir-me para eu lhes ensinar o Método João de Deus, que 

depois, o ensinariam aos soldados. (...)”82 De referir que, tanto das aulas nocturnas, como 

destas últimas, aos militares, Ilda não quis receber qualquer pagamento.  

 Esta Missão Escolar vem documentada no número 2 do Boletim das Escolas Móveis 

pelo Método João de Deus, de Junho-Dezembro de 1907. (Anexo 7) No mesmo Boletim, no 

Balancete das contas da Associação, na lista de professores e respectivos vencimentos 

também se encontra Ilda no que diz respeito ao ano de 1907 e início do ano de 1908. 

 Embora tivesse recebido convite do Presidente da Câmara de Setúbal para lá ficar, 

com a certeza de que lhe arranjariam uma escola, Ilda acabaria por regressar a Lisboa. A 

razão principal deste regresso foi, de novo, seu Pai. Durante os meses que tinha permanecido 

em Setúbal, na Missão, vinha a casa passar o fim-de-semana de quinze em quinze dias. Mas, 

                                                 
80 Carta datada de XX/XX/1908, Arquivo Privado da Família. 
81 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 10. 
82 Idem. Ibidem, p. 14. 
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conforme a Irmã lhe contou, seu Pai ficava prostrado cada vez que voltava a Setúbal, 

praticamente não falando. 

 É em Junho de 1908 que sua Irmã, Deolinda, casa com Carlos Ferrer, como conta: 

“(...) não me recordo o dia certo, casou minha Irmã, sendo Padrinho do seu casamento o 

Doutor Teófilo Braga. Muito meu amigo, havia-me dito que quando eu me casasse, queria ser 

meu padrinho. Como eu não tencionava casar-me, queria ficar sempre fiel àquele meu 

desastrado afecto de tantos anos, disse-lhe que eu não me casaria e então que fosse padrinho 

do casamento de minha Irmã, ao que acedeu. (...)”83 

 É também em Junho do mesmo ano que faz a entrega definitiva de tudo quanto 

pertencia à Associação das Escolas Maternais à Associação das Escolas Móveis, conforme 

conta: “(...) A 22 do mesmo mez e ano, tudo o que pertencia à minha Associação “Escola 

Maternal” foi definitivamente entregue à Associação das Escolas Móveis, agrupando-nos ao 

Jardim-Escola João de Deus, que se estava elaborando em Coimbra. (...)”84 

Julga-se que Ilda terá admitido que seria mais rápida a instituição das Escolas 

Maternais, se esta associação se juntasse à das Escolas Móveis, que contava já com uma 

maior dinamização, bem como com a adesão de João de Deus Ramos ao mesmo ideal. E 

conforme é possível ler em documentação da própria Associação, surge por vezes a expressão 

Escolas Maternais utilizada em alternância com Jardins-Escolas. 

 O seu sonho ficaria muito bem entregue e poderia sempre – como continuou a fazê-lo 

– colaborar na propaganda, e em tudo o mais que pudesse para que esta ideia se concretizasse, 

conforme a Acta de 31 de Maio de 1908, da Assembleia Geral da Associação das Escolas 

Móveis. 

 Foi também no ano de 1908 que Ilda recebeu o convite de João de Deus Ramos para 

se deslocar ao estrangeiro e aprender mais sobre pedagogia e métodos pedagógicos que se 

estavam utilizando na Europa e com sucesso. A ideia seria prepará-la para assumir a direcção 

do primeiro Jardim-Escola que iria abrir brevemente em Coimbra. O Pai de Ilda não 

concordou. Então, João de Deus apresentou uma nova proposta: viria para Coimbra do 

estrangeiro, alguém que transmitiria estes conhecimentos e, quando Ilda estivesse apta, 

assumiria a Direcção. Também isto lhe foi negado pelo Pai. Mais uma vez.  

                                                 
83 Idem. Ibidem, p. 16. 
84 Idem. Ibidem. 
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 A mágoa foi imensa. Aos 88 anos ainda era grande, conforme se pode constatar: “(...) 

João de Deus pensava em abrir em breve o nosso Jardim-Escola e veio pedir a meu Pai para 

me deixar ir ao estrangeiro, por conta da Associação, aperfeiçoar-me no ensino. Estava lá uns 

mezes, dizia ele. Meu Pai não consentiu. Então, resolveu João de Deus, viria uma estrangeira 

para Coimbra, eu iria com ela com quem aprenderia; ela depois retirava e eu ficaria em 

Coimbra, dirigindo o 1º Jardim-Escola João de Deus, o que me encantava. Meu Pai tudo 

recusou com o seu amor cego. Alterou a minha vida sempre com o seu amor excessivo. 

 Veio de facto a estrangeira, outra pessoa aproveitou as suas belas lições; ela retirou e 

essa senhora lá ficou num lugar que, por todos os motivos, deveria ter sido meu. (...)”85 Na 

realidade, Ilda continuava ainda presa a uma formação familiar tradicional. 

 Mas a necessidade de dinheiro começou a impor-se e Ilda respondeu a um anúncio do 

Grémio Republicano de Alcântara. Na inauguração desta escola, fez-se uma festa que teve eco 

nos jornais. (Anexo 8).  

 Conforme conta, realizou-se profissionalmente também aqui. Mas, de facto, o mais 

relevante desta sua passagem pelo Grémio é a implementação, pela primeira vez em Lisboa – 

assim o crê – de uma Mutualidade Infantil. Não seria a única no País, mas em Lisboa parecia 

ser realmente a primeira. Sabe-se que este tipo de Mutualidade já existia desde finais do 

século XIX, em Ourique (Beja) pela mão do Professor Joaquim Pedro Dias, conforme dá 

conta a Professora Maria da Conceição Dias, na tese que apresenta ao II Congresso 

Pedagógico que se realizou em Lisboa, de 13 a 16 de Abril de 1909. 

 Esta primeira experiência de Ilda – a Mutualidade Infantil – irá pô-la em prática mais 

tarde, com maior amplitude, na Escola Maternal da Ajuda, anos depois. No entanto, não 

deixou de produzir frutos e inclusivamente de ter os seus Estatutos. E falará desta sua 

experiência numa conferência em Paço d’Arcos, em Janeiro de 1910, que passará a opúsculo, 

com prefácio de Teófilo Braga.  

 É em 1908, também, que conhece o futuro Marido, Nuno da Câmara de Bulhão Pato86, 

neste meio político e social em que vivia e se movimentava. 

                                                 
85 Idem. Ibidem, pp. 18-19. 
86 Bulhão Pato, Nuno de (Almada, 1870-1929, Lisboa). Republicano. Poeta e Jornalista. Sobrinho do Poeta 
grande. Foi secretário do Ministério das Colónias durante a permanência ali de seu Irmão Álvaro enquanto 
Ministro. Funcionário público com brilhantes trabalhos prestados. Durante o período em que prestou serviço na 
Companhia de Moçambique destacou-se pela diplomacia e zelo, em situações difíceis. Colaborou intensamente 
em revistas e jornais, nomeadamente n’O Século; considerado um «burilador da palavra». Ainda em Monarquia 
foi elemento importante da Propaganda Republicana, tendo sido um dos que se bateram na Rotunda em 5 de 
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 Ilda durante este tempo até à Implantação da República irá estar muito ocupada com as 

suas aulas, com as lições que dá de Português e Francês. Uma vida ocupada e agitada que a 

absorve.  

 Em 1911 é convidada por António Aurélio da Costa Ferreira para dirigir o antigo 

Recolhimento do Calvário, instalado no Lazareto, defronte de Belém. Aceita. E estreita-se o 

convívio com a família do futuro Marido, nomeadamente com o Poeta Raimundo de Bulhão 

Pato, que narra desta forma: “(...) Enquanto estivemos no Lazareto, eu frequentava muito a 

casa do Tio Pato. Foi sempre muito meu amigo e dava-me o grande prazer de falar comigo em 

muitos assuntos. Eram horas muito agradáveis para mim as que ficava na sua tão bondosa e 

inteligente companhia. (...)”87  

E conta ainda uma tarde memorável passada na companhia do Tio Pato: “(...) Um dia, 

convidou o Dr. Afonso Costa para o ir visitar. Ele e seu irmão, foram almoçar comigo à 

minha Escola, no Lazareto e depois fomos a casa de Bulhão Pato. O Tio Pato ficou muito 

contente, falaram bastante do presente, do passado, do futuro. Do passado lembrou o Tio 

Pato, a Sogra de Afonso Costa, que também se recordava muito de factos passados na sua 

mocidade em que o Tio Pato era admirado. À saída tirámos um retrato que deve estar na 

minha mala ou na pequena caixa de madeira existente em casa de meu Filho Nuno. Nessa 

fotografia estavam: o irmão do meu apaixonado e uma Mulher, ele, e o Afonso Costa, seu 

irmão, eu e mais pessoas, conhecidas ou não, que na rua se juntaram. (...)”88 

Ainda no Lazareto, a poucos meses de se mudar com as alunas para Santa Clara, a 

Escola Profissional de Santa Clara – assim a nomeou, oficialmente – atarefada com todos os 

pormenores a tratar quando: “(...) Esquecia-me de escrever que a 24 de Agosto de 1912 tive o 

grande desgosto do falecimento do Tio Pato e em Outubro, o falecimento da Senhora D. 

Maria Amélia Bettencourt Perestrello da Câmara [sua futura Sogra]. Dois falecimentos que 

muito me entristeceram. Depois desses falecimentos, partimos para Lisboa, para Santa Clara, 

aonde havia ainda muita falta de comodidades, (...)”89.   

                                                                                                                                                         
Outubro de 1910. De abnegação e desinteresse raros recusou qualquer recompensa e a classificação de 
«revolucionário» depois votada. Partilhou com Ilda de Bulhão Pato a militância republicana e feminista.  
87 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 28. 
88 Idem. Ibidem, pp. 28-29. 
89 Idem. Ibidem, pp. 34-35. 
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Ilda integrou o funeral do Poeta com os familiares e amigos: “(...) Atrás a carreta com 

os restos mortais de Bulhão Pato (...). Depois os familiares e amigos do poeta, bem como um 

grupo de alunas do Colégio do Calvário, acompanhadas da sua regente D. Ilda Jorge. (...)”90 

Muito próximo do fim do ano de 1912 Ilda e suas alunas instalaram-se nas novas 

instalações, no Convento de Santa Clara. No início do ano de 1913, a 13 de Janeiro casa com 

Nuno de Bulhão Pato. (Anexo 9) Será mãe de Nuno de Bulhão Pato em 1914 e de Rafael de 

Bulhão Pato, no ano seguinte.  

Ilda tinha 31 anos quando foi mãe pela primeira vez. Muito trabalho, muita actividade 

conduziram-na a uma gravidez difícil, principalmente perto do parto e logo no período 

seguinte. É bom lembrar que se estava no início do século XX e que a Penicilina ainda não se 

vislumbrava. Conseguiu, no entanto, usufruir duma lei recente que permitia as professoras 

terem um mês de licença de parto, pago91. Mas, a fraqueza em que se encontrava era tal, que 

necessitou de ficar em casa mais tempo para se recuperar, conforme consta do seu Processo 

Pessoal arquivado na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.  

Tudo isto levou ao seu pedido para ser afastada da direcção da Escola Profissional de 

Santa Clara e, continuou a trabalhar. Desta vez como professora pelo Método João de Deus 

no Refúgio e Casas do Trabalho, à Junqueira, hoje hierarquizado à Casa Pia de Lisboa, com a 

denominação de Centro de Educação e Desenvolvimento D. Nuno Álvares Pereira. 

E inicia-se, assim, um período muito difícil e descolorido na vida de Ilda Adelina 

Jorge de Bulhão Pato. No mesmo ano do nascimento do primeiro Filho começou a I Guerra 

Mundial. No ano seguinte, nasce o Filho Rafael. Tempos complicados no Mundo, em 

Portugal e na vida de Ilda.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Vaz, Artur (1996). Bulhão Pato Esboço Bio – Bibliográfico. Charneca de Caparica: Junta de Freguesia de 
Charneca de Caparica, p. 48. 
91 Despacho do Ministério do Interior, publicado no Diário do Governo de 9 de Janeiro de 1911. 
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2.2 Escola Maternal da Ajuda 

 Falar da Escola Maternal da Ajuda implica começar por dizer que esta representou 

para Ilda de Bulhão Pato um tempo novo, um recomeçar. Esta Escola – que abre consigo 

como sua primeira Directora – simboliza, de certa forma, um regresso a si mesma. Quase 

como que um acordar de um sonho desagradável, muito desagradável.  

 Os anos 14-18 do século XX foram anos de alegria – porque foi mãe duas vezes, em 

1914 do Filho Nuno e, logo no ano seguinte do Rafael – por um lado, e muito difíceis, por 

outro. Complicações familiares com certa gravidade, duas gravidezes difíceis e para 

completar o quadro, problemas profissionais. 

 Ilda experimenta dificuldades que muitas mulheres – fundamentalmente das classes 

mais modestas – antes  dela já tinham experimentado, e que sabia difíceis: trabalhar fora de 

casa, ser mãe e dona-de-casa, em simultâneo. E que se manifesta, penosamente, o conflito 

entre valores tradicionais e novos. 

A acrescentar que este período de tempo corresponde exactamente ao da I Grande 

Guerra, e embora a nossa participação nesta tenha tido início somente em 1916, as 

dificuldades e carências começaram antes desta data e prolongaram-se para além do fim do 

Conflito, naturalmente. 

 Por todo o País, para além das dificuldades de vária ordem – já referidas, e que passam 

fundamentalmente pelas alimentares, medicamentos, bens de consumo básico tão díspares 

como o carvão ou roupa e calçado, por exemplo – que uma Guerra como esta causa sempre, 

um outro fenómeno veio ainda atingir Portugal: a Gripe, correntemente conhecida como a 

Pneumónica ou Espanhola. A mortandade foi enorme! Os números são realmente 

assustadores. 

 1918, o ano do Sidonismo ou da República Nova (ou, ainda, do Dezembrismo, de 

1917 a 1918), o ano do fim da I Guerra Mundial e, o ano da Pneumónica! É possível ler-se, na 

Biblioteca Digital do Instituto Nacional de Estatística, sob o tema e subtema de População e 

Condições Sociais/Demografia92, respectivamente, relativo ao ano de 1918, que só na Cidade 

de Lisboa morreram “1.913 varões” e “1.779 fêmeas”, enquanto no ano seguinte os números 

                                                 
92 Tabela XV – Óbitos, por causas e sexos, nos distritos e nos concelhos, Portugal (Continente e Ilhas 
adjacentes), 1918, População e Condições Sociais, Demografia, Estatísticas Demográficas, Biblioteca Digital do 
Instituto Nacional de Estatística, pp. 72-73. 
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foram de “274 varões” e “235 fêmeas”93, no que se refere à morte por Gripe. E estes dados 

referem-se somente à Cidade de Lisboa, porque o número total dos outros concelhos do 

Distrito atinge praticamente o dobro. O distrito de Lisboa regista assim, neste ano de 1918, o 

total de 10 575 óbitos! Número que se destaca largamente de qualquer outro distrito.  

 De relevar a utilização do termo «fêmeas». Enquanto que se observarmos os Censos 

este termo é somente utilizado nos Censos de 1864. A partir de 1878, passa a aparecer a 

designação de sexo masculino e sexo feminino. Mas, no que diz respeito aos dados 

estatísticos relativos aos óbitos em Portugal – e salientando-se que se referem a dados de 

1918! – encontra-se ainda a denominação para o sexo feminino de «fêmeas». 

 Embora, à utilização deste vocábulo se associe a manutenção do conceito de mulher 

enquanto sinónimo de reprodução, de concepção, quase sem qualquer outro atributo, julga-se 

no entanto que esta ambivalente de vocábulos, mesmo com um deles já em quase desuso, é 

característica comum em todas as Línguas.  

 Por esta altura, Ilda de Bulhão Pato trabalhava para a Provedoria Central da 

Assistência Pública de Lisboa. Mais exactamente, a seu pedido – questões de saúde – tinha 

abandonado a direcção da Escola Profissional de Santa Clara. Estava colocada no Refúgio e 

Casas do Trabalho, como Professora, na Missão Escolar João de Deus. Estava ao pé de casa, a 

Família estava próxima, mas o trabalho em si não lhe dava qualquer satisfação. Conta desta 

forma esta sua experiência:  

 “E lá continuei trabalhando, então triste e desencantada. As crianças não poderiam ter 

ali o desenvolvimento intelectual que eu lhes desejava. Qualquer pessoa, principalmente do 

campo, poderia ir ali buscar uma ou duas crianças, dizendo que a ensinava, que a trataria 

como filha e levava-a. Não sei se o Refúgio ainda pagava uma mensalidade. Assim as 

crianças entravam, saíam, não tinham constante permanência na aula, eu porém, era assídua 

ao meu serviço.”94 

 Que satisfação profissional e pessoal poderia haver com este funcionamento, isto é, 

com as crianças em constante mudança, sem permanência? Quem consegue ensinar um grupo 

de crianças em constante mudança? De facto, foi o único trabalho realizado por Ilda donde 

não retirou satisfação profissional. 

                                                 
93 Tabela XV – Óbitos, por causas e sexos, nos distritos e nos concelhos, Portugal (Continente e Ilhas 
adjacentes), 1919, População e Condições Sociais, Demografia, Estatísticas Demográficas, Biblioteca Digital do 
Instituto Nacional de Estatística, pp. 72-73. 
94 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 42. 
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 Esta situação manteve-se até que os estragos causados pela Pneumónica deram origem 

a um problema grave que se tornava urgente resolver. Ilda é chamada à Provedoria. E lá vai. 

Conta desta forma como tudo se passou: 

 “Começou o Provedor – não me recordo do seu nome – por me fazer muitos elogios 

referentes aos trabalhos anteriores, dizendo depois que, devido à grande epidemia havida há 

pouco – a pneumónica – tinha muitas crianças, órfãos, instaladas provisoriamente n’uma casa 

que lhe haviam oferecido. Porém, desejava arranjar outra aonde as colocasse definitivamente. 

Desejava também que, em quinze dias, fossem feitos os respectivos Estatutos e que se eles 

ficassem aprovados, me nomeariam directora desse novo estabelecimento.”95 

 Ilda agradecendo os amáveis elogios, pede ao Provedor que lhe mostrasse qual seria o 

edifício onde iriam instalar as crianças. Porque, conforme narra, se houvesse edifício próprio, 

os estatutos teriam de ser de uma forma, se não, teriam de ser necessariamente diferentes. E é 

nesta altura que descobre, pela mão do Provedor, qual era o edifício onde iria ser colocada:  

 “(...) Concordou e fomos vê-la; meus Filhos foram também e galgaram, felizes, pela 

Rua de D. Vasco. A casa era a antiga moradia de Alexandre Herculano e também sua 

Biblioteca, no Alto da Ajuda. Fiquei radiante. Ia ter nova escola! Em menos de quinze dias fiz 

o Regulamento da Escola Maternal da Ajuda, nome que imediatamente lhe designei, por me 

lembrar, e com saudade, da primeira com que havia sonhado, havia já tantos anos atraz.(...)”96 

 Estava-se no ano de 1920. A alegria de Ilda era imensa – conforme se constata; sente-

se o entusiasmo enorme que pôs neste novo começo. É com satisfação e orgulho que relata o 

dia da inauguração da Escola Maternal da Ajuda.  

 “(...) Foi a festa oficial da inauguração da minha Escola Maternal a 25 de Maio de 

1920. Havia greve nesse dia feita pelo pessoal dos eléctricos, mas, no Alto da Ajuda, não 

deixou de irem pessoas de todos os lados, carros, carrinhos, automóveis, tudo enfim que 

transportava gente, estava na Ajuda; (...)”97 

 Conforme conta foi uma inauguração muito concorrida. Inauguração que contou com a 

presença de várias pessoas, das mais ilustres “(...) porque além de ser a inauguração dessa 

Escola oficial, faziam-se também, não sei quantos anos, os Estatutos da Assistência Pública 

de Lisboa, elaborados pelo Dr. António José d’Ameida, nessa altura Presidente da República, 

o qual foi assistir à inauguração da minha querida Escola. Ele, outros ministros, pessoal 
                                                 
95 Idem. Ibidem, pp. 44-45. 
96 Idem. Ibidem, p. 45. 
97 Idem. Ibidem, p. 46. 
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superior da Assistência, amigos, visitas, enfim, uma casa repleta por todos os lados. O Dr. 

António José, logo que chegou me disse muito satisfeito: “Os meus parabéns. Chegou a hora 

de ter a sua tão desejada Escola Maternal” – E de facto, tinha uma escola maternal, não era 

bem o que eu desejava.”98 

 Porque esta Escola Maternal, nome que recebeu em lembrança de um sonho, de um 

ideal não realizado, pelas condições da sua constituição – receber e dar aos órfãos da 

Pneumónica uma casa, qualquer coisa próxima de um lar -  não era a sua concretização.  

 Não deixou por essa razão de receber todo o seu empenho, todo o seu afecto. Nos seus 

Pedaços da minha vida encontra-se uma Ilda de 88 anos que descreve outra Ilda, de 37, que 

se entrega à Escola Maternal da Ajuda; como se entregou aos 28, ao Antigo Recolhimento do 

Calvário, no Lazareto e transformou na Escola Profissional de Santa Clara. Já Mãe de dois 

filhos, já com um passado de algumas decepções, amarguras e preocupações, mas que 

deixaram intacto o grande amor da sua vida: ensinar! 

 E não esquece a sua Escola Maternal! Junto do edifício onde passou a trabalhar, o 

número 1 do Largo da Torre, existia uma casa velha, a biblioteca de Herculano, como era 

conhecida. E idealiza imediatamente o que fazer: 

 “(...) Antes quereria essa escola maternal como externato, para auxiliar as mães que, 

por necessidade, andavam a trabalhar fora de casa e deixavam os filhos ao abandono e por 

isso, eu pensava já na velha casa anexa à Escola, a antiga Biblioteca, aonde se faria um lindo 

externato. Infelizmente, esse meu sonho, por falta de verba, ficou irrealizado. (...)”99 Mais 

uma decepção, que não possibilitou – de todo – que o entusiasmo e empenho pelo destino 

destas crianças órfãs esmorecesse.  

 E, como já tinha feito anteriormente, planeia, põe em marcha todo um conjunto de 

medidas que ajudarão estas crianças a ter um espaço o mais humanizado possível. Dá início à 

transformação duma casa de moradia particular, numa escola, num internato onde seja 

possível ter uma existência tranquila e descontraída, para além de todas as regras necessárias 

ao bom funcionamento de um espaço onde se vive em conjunto.  

 E narra assim:  “(...) Na antiga Biblioteca de Herculano, mandei ou antes, pedi, depois, 

às Obras Públicas um terraço para brinquedo dos cincoenta pequeninos órfãos admitidos. Foi 

aceite esse pedido. Ainda deve existir no Alto da Ajuda, embora danificado, esse lindo 

                                                 
98Idem. Ibidem, pp. 46-47 
99 Idem. Ibidem, p. 47. 
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terraço; o lindo balneário, que copiei d’uma ilustração estrangeira; os dormitórios, o 

refeitório, as aulas, tudo, enfim, que era necessário para a educação e instrução dos 

pequeninos que o Estado me havia confiado. (...)”100 

 Logo que as crianças estão instaladas, logo que conseguiu criar a normalidade, Ilda 

Bulhão Pato dá início a uma outra iniciativa, característica sua, isto é, põe em funcionamento 

uma mutualidade infantil – a que deu o nome de Mealheiro – à semelhança do outro que já 

tinha constituído, no Grémio Republicano de Alcântara.  

 Desta vez o fim era muito mais amplo, bem como o volume que atingiu. Agora, para 

além de se conseguir dinheiro que pudesse tornar possível comprar doces e sobremesas para 

dias de festa, passeios, e auxílio aos sócios mais necessitados, havia uma outra finalidade: 

conseguir uma poupança a entregar a cada aluno, quando chegasse a hora – maioridade – de 

abandonar a Escola Maternal.  

 Estes rapazinhos eram órfãos, muitos sem nenhuma família. Quando chegassem aos 

21 anos, seriam obrigados a abandonar a instituição. Mas com a mutualidade infantil que 

criou, oficialmente, teriam a certeza de ter dinheiro para um começo, para se instalar lá fora, e 

vencer os primeiros tempos até encontrar um trabalho, um lugar na vida.    

 A Escola Maternal da Ajuda inicia actividade hierarquizada directamente à Provedoria 

Central da Assistência Pública de Lisboa, à Direcção Geral da Assistência, como já se referiu. 

Com a Revolução de 28 de Maio de 1926, a Administração Pública sofreu alterações várias. 

E, a partir de 1928, do dia 23 de Julho101, passa a estar integrada na Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. Ambas as Instituições integravam o Ministério do Interior e a 

Direcção Geral da Assistência.  

Instituição com uma História longuíssima, desde os últimos anos do século XV, de 

exercício constante das 14 Obras de Misericórdia – as 7 Obras materiais102 e as 7 Obras 

espirituais103. Estas Obras de Misericórdia, sendo as mais conhecidas as que passam pelo 

acolher e cuidar dos pobres, presos, doentes e ainda dos envergonhados, dos que caíram em 

desgraça, através da organização que o Compromisso da Misericórdia104 estabelece, 

                                                 
100 Idem. Ibidem, p. 47. 
101 Decreto n.º 15 778, de 23 de Julho de 1928. 
102 “1ª,Dar de comer a quem tem fome; 2ª, Dar de beber a quem tem sede; 3ª, Vestir os nus; 4ª, Dar pousada aos 
peregrinos; 5ª, Assistir aos enfermos; 6ª, Visitar os presos; 7ª, Cuidar dos mortos”, in As Obras de Misericórdia 
– Origens, Doutrina, Simbologia, Morais, Jorge, Texto Principal, 2011, p. 9. 
103 “1ª, Dar bom conselho; 2ª, Ensinar os ignorantes; 3ª, Corrigir os que erram; 4ª, Consolar os aflitos; 5ª, Perdoar 
as injúrias; 6ª, Sofrer com paciência as fraquezas do próximo; 7ª, Rogar por vivos e defuntos”, Idem, Ibidem. 
104 De 1619, sendo possível a consulta através de http://purl.pt/13349 
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conjugadas com o Tempo, determinam uma personalidade, uma noção de intemporalidade 

que ultrapassa qualquer Regime político – Monarquia ou República, Democracia ou Ditadura. 

Isto é, tudo passa, mas a Instituição fica. Permanecem os fins, vai-se consolidando a sua 

História.  

No entanto, embora não seja possível comparar uma Instituição como a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa com qualquer Direcção Geral da Administração, o espírito do novo 

Regime nascido em 28 de Maio de 1926, acabará por chegar à Santa Casa.  

Pela consulta do Processo Pessoal, de funcionária, de Ilda Jorge de Bulhão Pato é 

possível detectar estes traços de intromissão do Regime no funcionamento da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa.  

Em 1933, ano da Constituição da República Corporativa, a 20 de Julho, é notificada a 

Santa Casa da Misericórdia para que “(...)se digne autorizar a comparência da Regente da 

Escola Maternal da Ajuda, Exmª Snrª D. Ilda Jorge de Bulhão Pato, na séde da Junta Geral do 

Distrito, no próximo dia 25, por 14 horas, afim de ser ouvida como testemunha na Sindicância 

á Cruzada das Mulheres Portuguêsas105. (...)”106 

Esta notificação é assinada pelo Sindicante. Caso que não ficará por aqui, uma vez que 

no próprio dia em que foi ouvida, é emitida nova notificação para que continue o seu 

testemunho, dali a dois dias.  

Este incidente com a Cruzada das Mulheres Portuguesas revela aspectos que parecem 

ser, de todo, políticos. Estava-se numa Nova Ordem. Nova Ordem esta que também se 

caracterizou pela perseguição a Associações de Mulheres Republicanas. De referir ainda que, 

evidentemente, não se estenderam às Organizações Femininas do Regime.  

Ilda de Bulhão Pato não esteve imune, ao longo do seu percurso profissional – como 

nunca ninguém está – às dificuldades que quem trabalha enfrenta. Das queixas dos seus 

subordinados, das intrigas sob a forma de reclamação, da má criação dos colegas, enfim de 

mesquinhez do Mundo. Não foi diferente do mais comum dos mortais; teve a sua experiência 

da Humanidade magnífica de que todos fazemos parte. 

                                                 
105 Instituição criada em 1916, iniciativa de um conjunto de várias mulheres, lideradas por Elzira Dantas 
Machado, mulher do então Presidente da República Bernardino Machado, com o objectivo de prestar apoio 
moral e material aos directamente afectados pela I Guerra. Foi extinta em 1938 e o seu património integrado na 
Liga dos Combatentes da Grande Guerra. 
106 Documento número 74, Processo Pessoal de Ilda Jorge de Bulhão Pato, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. 
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Não deverá ser alheio a estes factos, um outro, ocorrido cerca de dois meses depois, 

com um funcionário do Economato, seu colega, portanto.  

 É muito interessante, para além de ser demonstrativo da sua personalidade e do 

ambiente que se vivia dentro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Se por um lado há um 

funcionário que toma liberdades, excessivas mesmo, com superiores hierárquicos, por outro 

lado, permite uma reclamação fortíssima, de nove páginas manuscritas, dirigida à 

Administração, do teor que se apresenta. Ilda Bulhão Pato inicia a sua exposição logo desta 

forma: “Rogo encarecidamente a V. Exa., a fineza de me informar que autoridade teem os 

funcionários da Misericórdia para maltratar as directoras dos estabelecimentos dependentes 

d’esta mesma Misericórdia. (...)”107 

 Para além dos pormenores deste incidente, o que é realmente impressionante é a forma 

como, a certo passo afirma: “(...) Se eu fosse homem, este facto que tenho a honra de 

apresentar a V. Exª, seria por mim tratado com o funcionário Gomes fora das Repartições da 

Misericórdia.  

Mulher como sou, se o Senhor Gomes não fosse funcionário da Misericórdia não mais 

lhe falaria, mas, na situação oficial em que nos encontramos, não sei que atitude tomar 

perante esta insolência que não me esquece, (ilegível) por assuntos de serviço, teem os 

funcionários que comunicar uns com os outros. (...)”108  

É interessantíssima esta forma de expor o assunto. Quando afirma se eu fosse homem, 

parece – à primeira vista – que o lamenta; no entanto, a quase certeza que deixa é a de que, na 

realidade, se o encontrasse na rua, fora das instalações da Santa Casa, chegaria mesmo às vias 

de facto! A violência que transparece ao longo desta carta indica – no mínimo – uma vontade 

enorme de o fazer, como se fosse homem! Ou, mais bem dito, como Mulher que era! 

De relevar também, a inteligência como utiliza o facto de ser mulher, a inteligência 

necessária para uma mulher – ou homem – que se encontrava sob observação, sob vigilância 

do novo Regime. Isto é, como utiliza em seu favor a fragilidade do seu sexo, a fragilidade de 

ser também funcionária. Assim, declara não saber que atitude tomar, concluindo que terá 

necessariamente que comunicar com ele, por questões de serviço, e apenas de serviço!   

No Processo Pessoal de Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa consta ainda, de relevante – durante o período em que esteve na 
                                                 
107 Documento número 81, Processo Pessoal de Ilda Jorge de Bulhão Pato, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. 
108 Idem. Ibidem. 
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Escola maternal – um documento109 que foi assinado, com certeza, também por todos os 

funcionários do Estado, pela mesma altura, isto é, no ano de 1935. Trata-se do documento 

resultante da lei n.º 1:901, de 21 de Maio de 1935: a declaração de que não pertencia, e jamais 

pertenceria, a associações ou institutos secretos, conforme estavam definidos no artigo 2.º 

daquela lei.  

No Processo referido, encontra-se um requerimento110 seu, datado de 27 de Janeiro de 

1943, dirigido ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em que solicita a 

contagem de tempo de serviço e respectivos descontos para a Caixa Geral de aposentações. 

Recebe a informação que pede, cerca de mês e meio depois.  

Do mesmo Processo Pessoal, o documento 105, da Secretaria da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e dirigido à Caixa de Aposentações, onde se afirma que Ilda Adelina 

Jorge de Bulhão Pato, Directora da Escola Maternal da Ajuda se apresentou à Junta Médica 

realizada em 6 de Abril de 1943, que a considerou com “Incapacidade Absoluta”. 

Surge imediatamente a pergunta: o que sucedeu? Há, de facto uma carta sua em que 

comunica que não pode apresentar-se ao serviço “(...) por se ter agravado a minha doença de 

coração de que há muito sofro. (...)”111 Esta carta está datada de 30 de Março de 1943, a 

poucos dias de se apresentar à Junta Médica.  

Conta-nos, nas suas memórias, a sua enorme apreensão, a sua decepção. Desta forma: 

“Pouco tempo depois [Verão de 1942], na Escola Maternal da Ajuda, estávamos em 

férias. Umas crianças com as família, outras no internato Infantil Dr. Afonso Costa, na 

Parede, para aonde então iam um pouco maiores; eu estava só na Escola Maternal com o 

pessoal dos serviços, aproveitando para limpezas maiores. Neste momento e já lá vão tantos 

anos? – parece-me estar a ver os dormitórios, muito limpos, cheios de sol, estava um dia 

lindo; alguém subia a escada: era o Dr. Braga Paixão112 e outro sujeito. Viram a casa toda – eu 

– antes de se retirarem, disse ao Dr. Braga Paixão que muitas crianças tinham já saído por 

                                                 
109 Documento número 87, Processo Pessoal de Ilda Jorge de Bulhão Pato, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. 
110 Documento número 101, Processo Pessoal de Ilda Jorge de Bulhão Pato, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. 
111 Documento número 104, Processo Pessoal de Ilda Jorge de Bulhão Pato, Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. 
112 Paixão, Vítor Manuel Braga (Lisboa, 13/09/1892- ?). Monárquico, mas personalidade desconhecida na Iª 
Geração do Integralismo Lusitano. Tinha o Curso Superior de Letras. Foi professor do Liceu e Director Geral do 
Ensino Primário. Exerceu também funções de Director Geral da Assistência Pública e Director Geral do Ensino 
no Ministério das Colónias. Colaborou no Diário da Manhã, Acção, Aleo e Brotéria (Revista da Companhia de 
Jesus). 
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completarem a idade de admissão n’aquela Escola e que esperava, quando da abertura escolar, 

viessem outras em substituição. Sorriu-se com aquele seu modo muito simpático e respondeu-

me: “Veremos, veremos.”113
 

O Dr. Braga Paixão era o Provedor da Santa Casa da Misericórdia nesta altura. Ilda 

descreve, em seguida, a muito má impressão com que ficou desta visita, inesperada, à Escola 

Maternal. 

“ (...) Fiquei mal impressionada com o seu sorriso e com as suas palavras. Terminadas 

as férias, as crianças voltaram, mas as vagas não foram substituídas e pouco tempo depois 

viria a Ordem, dessas crianças serem admitidas na Misericórdia. Já eram muitos 

estabelecimentos da Misericórdia, o Dr. Braga paixão tinha substituído os Directores por 

Irmãs da Caridade. (...)”114 

Era este o ambiente que se vivia, não só na Misericórdia de Lisboa, mas um pouco por 

todo o País, já há algum tempo. Não era uma mulher que ficasse alheia ao que se passava à 

sua volta. Até que recebe a notícia do que iria suceder com esta sua Escola Maternal: 

“(...) Para a extinção do meu internato, alegou que o seu logar era na Misericórdia 

aonde havia, de facto, uma secção para rapazinhos da mesma idade. Para mim, mandou passar 

uma Guia para ir para a Secretaria dessa mesma Misericórdia, e que depois me daria um 

lactário ou qualquer estabelecimento anexo. (...)”115 

E, por fim, surge a explicação para a já mencionada carta de 30 de Março de 1943: 

“(...) Com todas estas coisas, adoeci; fiquei sem vontade de trabalhar mais, para quem tão mal 

compreendia o afecto que eu tinha a tudo que me tinham confiado; fiquei em casa algum 

tempo, mas pouco depois reformei-me, creio que em 1943. (...)”116 

Ao longo destas páginas de Pedaços da minha vida, constata-se que Ilda de Bulhão 

Pato não se estende muito em considerações sobre o mal que lhe acontece. E, igualmente se 

nota, que o de mais grave que lhe sucede, não merece aqui, nestas memória, sequer menção.  

De facto, a seguir a esta narrativa de como saiu da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa, das razões da sua aposentação, nada mais acrescenta.  

                                                 
113 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, pp. 52-53. 
114 Idem. Ibidem, p. 53. 
115 Idem. Ibidem. 
116 Idem. ibidem, pp. 53-54. 
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Esta sua Escola Maternal também terminou, como a anterior, e terminou mal. Na 

pessoa do Dr. Braga Paixão não reconheceu capacidade para poder entender o que tinha feito 

durante 23 anos, na Escola Maternal da Ajuda. Mais uma decepção!    
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2.3 O Jardim-de-infância da Ajuda: Breve Concretização de um Ideal 

 Natal de 1934. É o título de um poema de Rafael Jorge de Bulhão Pato – de 1938 – 

relembrando o nascer, ou o renascer, de um projecto.   

A propósito da abertura de um jardim-de-infância, por parte da Junta Geral do Distrito 

de Lisboa. Deveu-se à iniciativa do Dr. Xavier da Silva, a que Ilda de Bulhão Pato assistiu. O 

entusiasmo foi enorme e manifesta-se num artigo, na primeira página do Comércio da Ajuda, 

publicado em 25 de Dezembro desse mesmo ano de 1934. (Anexo 10) 

 E a memória de um sonho antigo, das suas Escolas Maternais reaparece. Recorda, 

nesse artigo, o ano já distante de 1907, a fusão e entrega dos bens da Associação das Escolas 

Maternais à Associação das Escolas Móveis pelo Método João Deus. Lembra o projecto da 

construção do primeiro Jardim-Escola e de como essa fusão a fez sentir que contribuía para o 

mesmo fim.  

Afinal, assim o diz, Jardim-Escola ou Escola Maternal são uma e a mesma coisa. No 

seu entender, evidentemente.  

Acredita-se que não é o lugar aqui para apresentação e discussão dos conceitos e das 

opiniões de especialistas sobre a utilização certa ou errada, das expressões.  

Trata-se, sim, do entendimento que Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato tinha sobre este 

conceito. Construído com base nas primeiras leituras que fez – que João de Deus Ramos lhe 

proporcionou – de outras que certamente fez e, crê-se, acima de tudo, de um outro tipo de 

leitura: a que fez sempre da realidade que a rodeava. 

O problema subsistia. Continuavam a haver as famílias com mãe e pai a trabalharem o 

dia inteiro. Continuavam as crianças pobres abandonadas e esfomeadas. As classes operárias 

continuavam a ser mal pagas e não se vislumbrava uma melhoria para breve.  

Embora Portugal não tivesse tomado parte na II Grande Guerra, esta estava à sua 

porta. 1936 é o ano do início da Guerra Civil de Espanha, com todas as implicações políticas 

e sociais que uma guerra sempre acarreta principalmente se se tomar em atenção que as forças 

envolvidas em Espanha, acabam por vir a confrontar-se a uma escala muito maior, três anos 

depois.  

Por esta altura, em Portugal, vivia-se também o medo de que a situação que se vivia na 

vizinha Espanha se espalhasse e aqui chegasse. São do conhecimento geral os fuzilamentos 

dos rojos capturados em Portugal e entregues ao Governo de Franco.    
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E, de novo, o olhar, a atenção e, principalmente, o empenho de Ilda Jorge de Bulhão 

Pato recai sobre as mulheres, as mulheres do povo, impossibilitadas de cuidar e criar os seus 

filhos. E este renascer da ideia da Escola Maternal volta a mobilizá-la e a mobilizar todos à 

sua volta. Os amigos, os conhecidos e mesmo os que conhece pior.  

Conforme se lê no seu cartaz de propaganda117, logo a partir desse Natal de 1934 se 

deu início aos trabalhos de divulgação e constituição de uma Associação. É de salientar o 

aproveitamento da época do Natal – época de bem-fazer, época de reconciliação, época da 

Família – que fará parte do material de divulgação e propaganda do projecto Jardim de 

Infância da Ajuda.   

Assim, em 1935 é constituída uma Comissão Organizadora por um grupo de mulheres 

e homens, incluindo o seu próprio Filho Rafael. É possível constatar pela leitura da Circular 

da Comissão, devidamente autorizada pelo Governo Civil de Lisboa, quais são os objectivos 

da Associação – cuidar das crianças pobres da Freguesia da Ajuda – pedindo a todos os seus 

habitantes que contribuam para esse fim. Essa Circular terminava com um picotado, onde era 

possível a qualquer pessoa associar-se.  

O Jornal O Século dava conta, em 2 de Agosto de 1935 (Anexo 11) da ideia da criação 

de uma Jardim de Infância na Ajuda, contando como tinha nascido, do bom acolhimento da 

mesma, da constituição da Comissão Organizadora, da sua circular. Terminava dizendo que 

esta ideia contava com o apoio da Junta de Freguesia da Ajuda e que se esperavam novos 

apoios vindos do próprio Bairro da Ajuda.  

Bem demonstrativo deste apoio da Junta de Freguesia, é o facto da sua sede provisória 

ser exactamente nas instalações da Junta, na Calçada da Ajuda, número 236. Pode, assim, 

constatar-se que, inicialmente, Ilda conseguiu interessar no seu projecto até as entidades 

oficiais.   

No entanto, poucos meses depois, a sede passou para o 1º andar do número 117, da 

mesma Calçada da Ajuda. Acredita-se que terão começado os primeiros embates. E não se 

pensa isto apenas pela alteração da morada; outro pormenor se acrescenta; pode ser lido no 

empedrado, dentro dos portões de ferro da Junta de Freguesia, ainda hoje. Aqui, num trabalho 

muito bonito de calceteiro, escreve-se em letras garrafais: Escola do Povo da Junta de 

Freguezia da Ajuda 1936.  

                                                 
117 Arquivo Privado da Família. 
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A Comissão Organizadora, não desistiu. Continuou a trabalhar para levantar fundos 

para o Jardim de Infância, promovendo, entre outras actividades, festas. Contava com o apoio 

do Comércio da Ajuda, bem como com o Ecos de Belém tanto para a divulgação das suas 

actividades, como para o levantamento de fundos.  

Na verdade, é mais uma vez bem visível como Ilda domina a técnica de organizar, 

mobilizar e construir, do nada, um objectivo que não podia deixar de tocar todos, um 

objectivo para o Bem Comum. 

Como muito bem explica, não se tratava só de descansar e aliviar as mães, de cuidar 

dos seus filhos; tratava-se também de um projecto muito mais vasto: da transmissão de noções 

básicas de higiene, de valores morais, de noções essenciais de convivência social e, 

principalmente, da protecção da vida humana, tanto pelo lado físico, como pela integração 

social.  

Nesta sua perspectiva, pela frequência da Escola Maternal – ou do Jardim de Infância 

– afastavam-se as crianças da criminalidade. Porque, era esta a realidade que via, desde a mais 

tenra idade, as crianças eram aliciadas para os mais diversos tipos de comportamento tendente 

ao crime; fosse somente pela fome, fosse por acção de terceiros.  

Tudo isto é possível ler no discurso que fez118, na festa do Belém-Club realizada a 30 

de Maio de 1936, organizada pelo Comércio da Ajuda, onde com clareza grande explica, a 

quem a ouve, a importância primordial que uma professora que trata com estas crianças tão 

pequenas, de facto, tem. Comparando-a a uma Jardineira – pois não são estas crianças 

pequenas plantas, muito frágeis? – que cuida e protege o seu Jardim.  

E com simplicidade, tão sua característica, esclarece quem é a Jardineira para que 

qualquer pessoa da assistência pudesse entender a importância que considera primordial: 

“(...)As jardineiras, como em geral se chama ás professoras que cultivam essas tenras 

florinhas que são as crianças, teem que atender á educação física, á educação moral, á 

educação intelectual dos seus educandos, e tudo lhes é ministrado cantando, dansando, 

jogando, com trabalhos manuais, exercícios de linguagem, de observação, de recitação, e, 

para este fim, para o aperfeiçoamento integral da criança, tem a professora que se utilizar de 

muito material didático e de tudo o que rodeia a criança. O pai, a mãe, os irmãosinhos, os 

animais domésticos, a casa em que habita, as ruas por onde passa, os passeios que dá, a água, 

o sol, a luz, o som, as plantas, as flores, tudo são factores que servem á boa jardineira para 

                                                 
118 Arquivo Privado da Família. 
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plantar, regar, adubar, fortificar a criança, qual débil tronquinho, que lhe confiaram para o 

tornar um arbusto vigoroso prometendo vir a ser frondosa árvores, cujos fructos sejam a 

bondade, a retidão, a honra e a dignidade e dê sombra acariciadora a quem a ela se abrigar.” 

E, para um público que pouco saberia de ensino, de organização do ensino, quanto 

mais acerca de ensino infantil, Ilda Bulhão Pato a certo passo, identifica as etapas por que 

qualquer indivíduo deveria passar até se tornar adulto. E que seriam:  

“Tem, pois, a educação e ensino, para ser eficaz, de ser coordenado como está sendo 

em todos os países civilizados: 

- Postos de puericultura, onde sejam dadas as necessárias noções e tratamento às 

futuras mães (...): 

- Creches para os pequenitos de 1 a 3 anos; 

- Jardins de Infância, dos 3 aos 7 anos; 

- Escolas primárias dos 7 aos 12 anos; 

- Escolas oficiais dos 12 em diante e, assim, até aos cursos superiores e de 

especialização.” 

O entusiasmo era realmente grande. Esta Associação contava ainda ser possível ir 

mais longe. E continua “(...) Além da fundação do Jardim de Infância, para o que a nossa 

Comissão tem trabalhado e continuará trabalhando, há mais o projecto da fundação da Escola 

Maternal, Creche, Lactário e Pôsto de Puericultura. 

Para todas estas belas edificações já a Digmª Comissão da União Nacional e Junta de 

Freguesia, conseguiram do Exmº Senhor Ministro das Finanças a cedência do respectivo 

terreno. (...)” Não há dúvida que Ilda dominava completamente a técnica de motivar e de fazer 

aderir aos seus projectos até os menos expectáveis.     

Nos seus Pedaços da minha vida, dá assim conta da constituição da Associação: “(...) 

Era preciso auxiliar essas infelizes crianças e assim, reunindo, como já acima disse, um grupo 

de Senhoras amigas, formámos a “Associação de Beneficência Jardim de Infância da Ajuda”, 

em 1937 a qual durou até 1942. (...)”119  

São de 1938 os Estatutos da Associação de Beneficência Jardim de Infância da Ajuda. 

Abrem estes Estatutos com o Alvará passado pelo Governo Civil de Lisboa e, conforme 

                                                 
119 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 50. 
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determinado pelo mesmo, fica a Associação obrigada a apresentar à Junta da Província da 

Estremadura os respectivos orçamentos e contas, o que de facto fez.  

De relevar, ainda, que a primeira Direcção da Associação é constituída exclusivamente 

por mulheres, entre os sócios fundadores, a saber: Ilda Jorge de Bulhão Pato, Helena d’Ávila, 

Rita Palma Mendes, Rita Palma Nazaré, Noémia Neto Ferreira, Maria Júlia dos Santos e 

Lucília Ayres Gomes Ponce. De salientar, também, que as três últimas não vinham da 

Comissão Organizadora. 

Como é da praxe, os Estatutos abrem com os fins da Instituição, bem como a sua 

orientação. De destacar, logo o número 1º, do artigo 2º: “Contribuir para a protecção às 

classes trabalhadoras.”120  

Ficava, assim, desde logo identificado qual o grupo social objecto da Associação. 

Ficava assente, também, entre outros aspectos, um bastante inovador – naquele tempo – a 

obrigação da Instituição da transmissão às famílias das crianças, através de palestras mensais, 

noções básicas de alimentação e vestuário, bem como orientação para a paz e harmonia 

familiares. Não é afirmado que estas palestras mensais se destinassem exclusivamente às 

mulheres e mães; antes, se afirma, às famílias, e as famílias são constituídas por pai, mãe, 

irmãos, avós, naturalmente. 

Pretendia-se, assim, intervir socialmente muito para além de cuidar das crianças 

pobres.  

 Do mesmo ano é também o poema, já citado, feito pelo Filho Rafael. O entusiasmo de 

Ilda, embora com as dificuldades que vai tendo – principalmente a questão dos fundos – 

aumenta. Cada vez mais acredita na possibilidade da sua construção, da construção do Jardim 

de Infância da Ajuda, a encarnação do sonho da sua Escola Maternal. 

No início de Julho de 1941 é inaugurado o Jardim-de-infância da Ajuda. Abriu no 

número 42 da Rua de D. Vasco. Foi notícia no Ecos de Belém, que como já se acima se disse, 

foi um dos órgãos de comunicação que apoiou esta iniciativa. Noticiava assim este Jornal, sob 

o título O Jardim de Infância da Ajuda foi solenemente inaugurado: “(...) Recebidos os 

convidados fidalgamente pela sr.ª D. Ilda de Bulhão Pato e suas ilustres colaboradoras (...) Na 

presidência a sr.ª D. Maria do Carmo Fragoso Carmona, esposa do venerando Chefe de 

Estado, e os srs. dr. Braga Paixão e Conde de Carnide, respectivamente director da 

Assistência Pública e representante da Junta da Província da Estremadura. (...)” (Anexo 12) 

                                                 
120 Arquivo Privado da Família. 



 54 

Para além de pessoas tão representativas do Estado Novo, Ilda apesar das relações que 

já não seriam tão boas quanto inicialmente, conseguiu também a presença do Presidente da 

Junta de Freguesia – Albano Machado Brandão – e de o tenente Costa, em representação da 

Legião Portuguesa, colocados em lugar de destaque. Sem dúvida, algo absolutamente digno 

de nota!     

De notar, também, a presença de Braga Paixão, seu superior hierárquico, na medida 

em que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dependia da Assistência Pública. Três anos 

depois, será este mesmo Director-geral quem irá transmitir a Ilda de Bulhão Pato que irá 

fechar a Escola Maternal da Ajuda, conforme já se mencionou.  

E, ainda a propósito de Braga Paixão, Ilda conta como a certa altura este lhe pergunta: 

“(...)Um dia, esse Director Geral, perguntou-me muito admirado, porque é que as crianças não 

iam ao domingo à missa. Havia duas razões: uma, era porque aos domingos não iam à escola, 

ficavam com seus Pais, outra, era porque crianças de tão tenra idade, não compreenderiam o 

que lá fariam. Foi a resposta que lhe dei; alguma coisa havia de dizer. (...)”121 

O tempo foi correndo; o Jardim de Infância da Ajuda foi lidando com cada vez 

maiores dificuldades em manter-se em funcionamento, principalmente porque apoios 

esperados – financeiros – não apareceram.  

O Diário de Notícias de 21 de Dezembro de 1941 dá conta da festa de Natal do Jardim 

de Infância da Ajuda desse mesmo dia. (Anexo 13) No discurso que fez ao abrir a festa, Ilda 

Jorge de Bulhão Pato começa por dizer que se trata de um dia de festa para as crianças, no 

entanto: “(...) Dia de triste aprenhensão para a sua Direcção. (...) Como dissemos no dia da 

inauguração do Jardim de Infância, andámos amealhando durante sete anos, para se gastar em 

sete mezes, os quaes findam ao terminar o ano actual. (...)”122 

Ilda prossegue expondo ideias e modos de se conseguiram fundos, inclusivamente em 

géneros, contando para tal com a ajuda de todos os presentes. Agradecendo aos benfeitores, 

bem como à Comissão da União Nacional, Junta de Freguesia e Comunicação Social.  

Apesar das dificuldades, Ilda ainda acalentava o sonho de vir a ter um edifício próprio. 

Conta desta forma nas suas Memórias: “(...)Eu já havia falado com o Arquitecto Jorge 

                                                 
121 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, p. 51.  
122 Arquivo Privado da Família. 
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Bermudes nessa minha aspiração, já ele depois havia feito o projecto d’uma Escola Infantil 

que tenho em meu poder, junto de mim, (...)”123  

E, mais adiante, continua: “(...)Vendo que o espaço existente junto ao Palácio da 

Ajuda, nos Pinheiros, era muito vasto, alarguei também a minha imaginação e combinei com 

o Arquitecto, fazer um projecto enorme, aonde haveria não só o Jardim de Infância, também 

uma Creche e não me recordo que mais. (...)”124 

Poderá dizer-se que era um projecto enorme, e que terá sonhado talvez demasiado. O 

que é facto é que não sonhou sozinha; esteve bem acompanhada, inclusivamente o próprio 

Estado havia-lhe concedido um terreno! Havia o empenhamento da própria mulher do 

Presidente da República!   

Mas, as dificuldades foram-se acumulando, chegando ao ponto que nos fala nas suas 

Memórias: “(...)Por esse projecto esperei mais do que o tempo devido, o que muito me 

admirou. Cheguei depois a saber que o Presidente da União Nacional e o Presidente da Junta 

tinham ido falar com o Arquitecto Bermudes e, não sei porque artes, o que eu havia mandado 

executar, estava numa das paredes da Junta de Freguezia, em exposição. Sabido está que ao 

Arquitecto não paguei esse trabalho nem mais lhe falei. Foi para mim assunto morto. (...)”125 

Ilda sabia que fazendo tudo de acordo com a Lei, conseguindo trazer até si as 

entidades oficiais, mesmo assim não seria fácil. A luta era enorme e acabou vencida. O 

pormenor que se transcreveu acima ilustra bem que tipo de luta foi, mas não totalmente. Ilda 

era Republicana, não Católica, era Mulher e trabalhava fora de casa. Não era a viúva comum, 

de maneira nenhuma!  

Em 1942, em Lisboa, capital do País, era ainda uma mulher que não correspondia aos 

modelos tradicionais e, não correspondia certamente, ao papel que o Salazarismo impunha à 

mulher: esposa, dona-de-casa, mãe. E, principalmente, dentro de casa! 

Teve de lutar contra o preconceito de género, contra o atraso de pensamento, com a 

desconfiança de uma escola que não pretendia ensinar a doutrina cristã, nem qualquer tipo de 

doutrina política, principalmente a vigente. 

Se contava com apoios de base republicana como o apoio indirecto do Presidente da 

República, e mesmo até alguns monárquicos como o do médico José Pedro Medina de Sousa, 

                                                 
123 Idem. Ibidem. 
124 Idem.Iibidem, p. 52. 
125 Idem. Ibidem. 
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a título de exemplo, contava também com a ignorância de muitos dos fregueses da Ajuda e a 

desaprovação de outros tantos.  

Nas suas Memórias não refere nomes, mas conta desta forma como o Jardim de 

Infância da Ajuda fechou: “(...) Cinco126 anos apenas foi a vida do nosso tão querido Jardim 

de Infância e tantos trabalhos nos custou e tantos desgostos nos deu. Não pelas crianças que 

naquela casinha de D. Vasco tão felizes se sentiram. Além de calçado e bibes, tinham, todos 

os dias duas refeições, o ensino, a educação e mimos, que lhes era dado por todo o pessoal da 

escola. Tinha muitos amigos a nossa instituição, mas tinha também muitas invejas. (...)Tenho 

desse sonho desfeito pela maldade dos homens, muita e muita saudade. (...)”127  

Em 7 de Julho de 1945, num artigo publicado no Ecos de Belém (Anexo 14), Ilda de 

Bulhão Pato dá conta de tudo o que se passou, descrevendo de forma resumida, a História do 

Jardim de Infância da Ajuda: desde o Natal de 1934, à constituição da Associação, a 

aprovação dos Estatutos, da abertura do Jardim de Infância e do seu encerramento por falta de 

meios para se sustentar, em Dezembro 1942. Nesse mesmo artigo, fala da Assembleia Geral 

da Associação de 8 de Abril de 1943 e como a partir dessa data se procedeu à venda de todos 

os equipamentos para poder cumprir o pagamento das suas dívidas.  

A certo passo, afirma: “(...) Esta tão infeliz odisseia foi possível porque à volta 

daqueles que pugnavam pela existência da Instituição apenas o desinteresse e a indiferença foi 

encontrada pela parte da grande maioria que podia ou que devia auxiliá-la de qualquer forma. 

A opinião e o procedimento dessa maioria quási me levam a crêr que não me 

encontrava do lado da razão e que esta Instituição se tratava dum luxo desnecessário ou de 

uma fantasia superflua. Mas tal, infelizmente, assim não sucede. Os factos gritam bem alto a 

cada instante e a cada canto. (...)”  

Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato, termina desta forma, o artigo do fim do seu Jardim 

de Infância da Ajuda “(...) Porém, tenho Fé, que um dia, embora eu já não exista, surgirão, 

não só um, mas muitos Jardins de Infância, ou Jardins-Escolas, sólidos alicerces de educação 

de um povo, para Bem da nossa querida Terra.” 

Pode dizer-se que esta sua previsão, esta sua esperança, embora não exactamente nos 

mesmos moldes, se concretizou. Os Jardins de Infância são hoje uma realidade para quase 

toda a população. 
                                                 
126 Desde a Fundação da Associação de Beneficência Jardim de Infância da Ajuda. 
127 Bulhão Pato, Ilda Jorge de (1971). Pedaços da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19 de Abril de 
1971. Lourenço Marques: Inédito, Arquivo Privado da Família, pp. 51-52. 
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Pouco tempo depois do fecho do Jardim de Infância, na zona do recreio, com parte do 

espaço ao ar livre, instalou-se uma actividade muito diferente: um ringue de patinagem. O 

negócio não prosperou e, algum tempo depois, já na década de 50, uma nova associação 

tomou o lugar da sua Escola Maternal: o Grupo Desportivo A Académica da Ajuda, onde 

ainda hoje se encontra. 

Nas palavras de João José, filho de um dos fundadores da Académica da Ajuda e 

também sócio, Rui Castelar foi um dos seus membros iniciais. Esta Associação nasceu do 

sonho destes seus jovens fundadores de poderem vir a estudar cursos superiores. As 

dificuldades eram muitas, sozinhos, mas acreditaram que em conjunto o conseguiriam.  

De certa forma, algo de Ilda de Bulhão Pato permaneceu: a convicção que, 

trabalhando em conjunto, se conseguia construir muito.   

  

 

Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato embarcou a 4 de Setembro de 1945 no Paquete 

Angola para Lourenço Marques com seu Filho Nuno e a Mulher. Iria viver na companhia do 

Filho Rafael, militar, que se encontrava no Quartel de Buane, naquela mesma Cidade. Quando 

chegam, já este tinha sido destacado para Timor. Ilda embarca para Timor em 30 de Agosto 

de 1946. Aí permanecerá com o Filho cerca de 4 anos. Em 1948 morre a sua grande amiga 

Guilhermina Battaglia Ramos, com 99 anos de idade. Em 1950, regressa a Lisboa, com a Neta 

Leonor. Ilda irá ficar em Lisboa ainda uns anos. Em 1953 morre João de Deus Ramos. Ana de 

Castro Osário já tinha falecido em 1935. Julga-se que terá permanecido em Lisboa até à morte 

de sua Mãe. 

Regressa finalmente a Lourenço Marques e fica a viver com a Neta Leonor, na Pensão 

Martins, a sua única «Filha», de quem cuidou e educou durante largos anos. Mais uma 

demonstração da sua forma de viver independente.  

Foi envelhecendo cada vez mais e os últimos anos de vida passou-os na Mansão dos 

Velhos Colonos, uma casa de repouso de Lourenço Marques e onde escreveu os seus Pedaços 

da minha vida – narrados desde 11 de Fevereiro a 19de Abril de 1971. Faleceu em casa do 

Filho Nuno em 22 de Outubro de 1973, (Anexo 15) com noventa anos de idade, rodeada dos 

seus Filhos, Netos e de já um Bisneto. O quarto Nuno de Bulhão Pato, depois de seu Marido.    
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3 Reflexões 

 A fechar este trabalho, acredita-se que as respostas às três questões iniciais, que 

tinham sido colocadas à autora, se encontraram: Quem foi Ilda de Bulhão Pato? Qual a 

relação com o Poeta? Existiu o Jardim de Infância da Ajuda? 

 Entende-se, porém, que se encontrou muito mais do que inicialmente se julgava 

quando se iniciou a investigação, para este Mestrado que tem como objecto Estudos Sobre as 

Mulheres, concretizando-os por As Mulheres na Sociedade e na Cultura.   

 Localizou-se – e o uso do verbo localizar parece o mais adequado – uma Mulher que 

integrou legítima e integralmente a primeira manifestação do Feminismo em Portugal ou, 

talvez mais correctamente, a 1.ª Vaga do Feminismo Português.  

Crê-se que se demonstrou como em Ilda de Bulhão Pato se encontram a par de toda 

uma vivência de Feminista e Republicana, valores e conceitos que integraram a moral 

Monárquica e que transitaram para a Republicana: a fidelidade conjugal, a relação de 

autoridade em família, a boa dona-de-casa, a manutenção das virtudes femininas e da mulher 

casadoira.   

 Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato recebeu formação de Guilhermina Battaglia Ramos, 

de quem foi discípula muito querida e apreendeu desta características que lhe são geralmente 

– e muito justamente – atribuídas: a modéstia enorme, a tolerância grande, o amor franco e 

profundo pelas crianças e pela Pedagogia. Por tudo o que foi possível observar em Ilda, não 

só as apreendeu, como as interiorizou com verdade e autenticidade. Crê-se que não se erra, ao 

afirmar que foi sua herdeira legítima, tanto do Pensamento, como da Acção. 

 Outra Mulher que se acredita também bastante importante para a sua formação é Ana 

de Castro Osório. Terá aprendido com ela os valores e as lutas por que o Feminismo 

Português, naquela época, se envolvera. Acredita-se que Ilda foi, também, sua discípula; que 

Ana de Castro Osório contribuiu bastante para a consciencialização e orientação que dará à 

sua actuação enquanto Feminista. O objecto fundamental do Feminismo de Ilda são as 

Mulheres Trabalhadoras, contribuindo sempre que podia para a sua instrução – tantas vezes 

gratuitamente – como para o alívio da carga enorme que pesava sobre estas: além do trabalho 

fora de casa, o cuidar dos seus filhos que era, naturalmente, muito pouco eficaz. Ao contrário 

de Ana de Castro Osório cujo objecto era muito mais o despertar das Mulheres Burguesas e 

das classes mais altas. 
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 Pela leitura do manuscrito que deixou aos Filhos, Ilda fala da relação de amizade 

estreita com Elzira Dantas Machado e a Filha e dos almoços semanais em casa do futuro 

Presidente da República, ainda em Monarquia. Considera-se esta relação mais uma presença 

marcante da sua formação e acção ao longo vida, E, sem dúvida, esta amizade intima não 

poderá deixar de ligar-se ao seu envolvimento na Cruzada das Mulheres Portuguesas. 

 Pelas leituras que se fizeram dos Livros de Actas da Associação das Escolas Móveis 

pelo Método João de Deus, entre vários aspectos, releva o facto desta Associação ser – 

correndo o risco de uma temeridade – depois do Grémio Lusitano, a maior Loja Maçónica 

Portuguesa. A justificação que se dá por afirmação tão ousada é a da presença da nata do 

Republicanismo Português Maçónico, a saber: António José de Almeida, Teófilo Braga, 

Magalhães de Lima, Bernardino Machado e até João Lopes Soares. Não esquecendo, por 

razões óbvias, Casimiro Freire e João de Deus Ramos. Pode dizer-se que aprendeu com os 

melhores!  

 No contacto com o Espólio de Ilda Jorge de Bulhão Pato encontrou-se o 

reconhecimento, a amizade destes vultos da I República Portuguesa. A personalidade que não 

punha doutrinas à frente das realidades; a ausência de preconceito político, que se manifesta 

pela abertura e adesão ao Anarquista – e fundador da Escola Nova – Francisco Ferrer, assim 

como ao Padre Oliveira, figura intrinsecamente ligada ao Reformatório de Caxias, que ouvia 

por tardes inteiras. O elemento comum é sempre o mesmo: o enorme amor pela vida e 

desenvolvimento saudável das crianças.  

 Ilda Adelina Jorge de Bulhão Pato é sinónimo de uma personalidade fortíssima e duma 

inteligência aguda que sempre orientou para construir, mobilizar e convencer da Justiça de 

todas as suas obras. Vencida? Talvez. No entanto, o seu espírito e a sua obra reconhecem-se 

ainda hoje nas pessoas com que lidou – através do Espólio, principalmente – e acima de tudo, 

na admiração profunda que se encontra nos seus Filhos e Netos.  

 Falta agora só desentranhar do esquecimento da Memória Colectiva a existência, a 

obra e a vida da Mulher que fazendo parte de um todo se destacou, interveio e construiu o seu 

lugar na sociedade. A sua vivência «na cidade e pela cidade» a destaca e a faz merecedora 

desse resgate. 
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Relatório de Testemunhos 

 

 Pretendeu-se colher informação acerca de Ilda de Bulhão Pato, de pessoas que a 

conheceram. Fez-se um questionário que se entregou a cada um dos seus Netos: Nuno – Filho 

de Nuno – Leonor e Amélia – Filhas de Rafael. 

 Importa referir que a relação destes com a Avó foi diversa; Nuno, o mais velho, 

manifesta memória da Avó muito mais objectiva e elaborada. Loendro teve uma vivência 

muito chegada à Avó: a Mãe que conheceu praticamente até à adolescência, até viver com o 

Pai e a Família. Já Amélia, a mais nova, recorda visitas várias à Avó fundamentalmente em 

três locais: Pensão onde morava com a Irmã Loendro, Mansão dos Velhos Colonos e a casa 

do Tio Nuno onde aquela morreu. Todos estes locais são da então Lourenço Marques.  

 Em comum, manifestaram uma memória cheia de admiração afectuosa pela Avó, 

descrevendo-a como espírito marcado e marcante, de personalidade forte e fortemente 

sedutora.  

 Concordaram que a Avó enquanto professora e mulher de Cultura marcou bastante os 

Filhos e, em consequência, os Netos. Descrevem-na, por outro lado, como uma pessoas 

simples, sóbria, mas ao mesmo tempo de comportamento requintado: nos hábitos, no 

vestuário, no falar.  

 Qualquer deles sublinha a qualidade de Republicana da Avó, profundamente 

Republicana. E também que era manifestamente uma Mulher moderna, necessariamente 

aberta e tolerante, mas igualmente com regras muito rígidas, das quais não se afastava 

facilmente.  

 


