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Foi a primeira mulher a votar em Portugal, nas 
eleições da Assembleia Nacional Constituinte em 
1911, e uma figura feminista muito importante do 
século XX. Era médica e  ficou viúva, em 1910, com 
uma filha a cargo. 

 Carolina Beatriz Ângelo, 1878-1911 

 Sendo uma militante ativa 
para a defesa dos direitos das mulheres, em 1911, 
verificou uma ambiguidade no código eleitoral. Como 
explicitado no código eleitoral, o direito de voto era 
atribuído aos portugueses maiores de vinte e um ano 
que residiam no território nacional, que sabiam ler e 
escrever e que fossem chefes de família. Sendo viúva 
com uma criança a cargo e tendo uma formação 
superior, Carolina Beatriz Ângelo cumpria essas 
condições, pois a utilização do plural masculino 
gramaticalmente aplica-se a ambos sexos. Ela dirigiu-
se ao presidente da comissão recenseadora, 
insistindo para que o seu nome fosse incluído nos 
cadernos eleitorais. Quando esse pedido foi recusado,  
foi para o tribunal, que finalmente declarou o seu 
recenseamento válido o que deu direito a votar. 
Apesar dessa intervenção, o direito de voto para 
algumas mulheres só foi declarado em 1931 e o 
código eleitoral foi modificado em 1913, esclarecendo 
que só os portugueses de sexo masculino podiam 
votar, a fim de impedir futuros equívocos.  

 

Olympe de Gouges, 1748-1793 

Maria Gouze, mais conhecida pelo seu 
pseudónimo, Olympe de Gouges.Foi 
uma escritora francesa oriunda de uma 
família pequeno – burguesa, o seu pai 
era açougueiro e a sua mãe  lavadeira. 
Olympe de Gouges ficou conhecida por 
vários motivos, nomeadamente, por 
defender a abolição da escravatura, a 
democracia e também por ter sido a 
primeira mulher a questionar a 
ausência das mulheres na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão.  
Em 1774, escreveu uma peça de teatro 
L'Esclavage des Nègres que defendia a 
abolição da escravatura. Anos mais 
tarde em 1791, aderiu ao Cercle Social 
(associação que lutava pelos direitos das 
mulheres) e acabou por escrever a 
Declaração dos Direitos da Mulher e da 
Cidadã de modo a confrontar e 
protestar contra a Declaração dos 
Direitos dos Homens e do Cidadão. 
Infelizmente em 1793, foi condenada à 
guilhotina pois, as suas ações, naquela 
época, foram consideradas demasiado 
revolucionárias. 
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 Adelaide de J. D. B. Cabete, 1867-1935 

Muito cedo ficou órfã de pai e teve de trabalhar 
para sobreviver, apesar das dificuldades, aprendeu 
a ler e escrever de forma autodidata. 

 

Casou com Manuel Cabete e mudaram-se para 
Llisboa onde a par da sua instrução médica foi-se 
introduzindo na militância republicana e feminista. 
Em 1916 Manuel Cabete morre. Adelaide conclui o 
curso de Medicina e escreve vários artigos sobre 
cuidados materno-infantis, em 1901, com o título 
“instrua-se a mulher”. Já em 1908 tornou-se uma 
das co-fundadoras da “Liga Republicana das 
Mulheres Portuguesas”, onde defendia a 
emancipação e o sufrágio feminino. Em 1910, 
participou ativamente na Implantação da 
República. Em 1912 reivindicou o voto para as 
mulheres, e com outras mulheres da alta sociedade 
portuguesa, criou e integrou novas organizações 
feministas, como a “Liga Portuguesa Abolicionista”, 
as “Ligas de Bondade”, a “Cruzada das Mulheres 
Portuguesas”, nelas exercendo diversos cargos, e o 
“Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas”, 
onde, a partir de 1914 e durante mais de vinte anos, 
viria a exercer cargo de presidente. Devido á 
implantação do Estado Novo, partiu para Luanda, 
por lá, continuou a escrever e a exercer medicina, 
envolvendo-se em algumas polémicas, enquanto 
lutava pela causa feminista e a defesa dos direitos, 
assim como ao livre acesso à saúde pública. Foi com 
esse mesmo objetivo que reivindicou a construção 
de uma maternidade pública, vindo a construir-se 
mais tarde a “Maternidade Alfredo da Costa.  

  

Anna Eleanor Roosevelt 1884-1962  

Sobrinha do presidente Theodore 
Roosevelt. Aos 18 anos envolveu.se  no 
trabalho de serviço social, casou-se com 
Franklin Delano Roosevelt. Com a Primeira 
Guerra Mundial, tornou-se ativa na Cruz 
Vermelha americana e no trabalho 
voluntário em hospitais da Marinha. Em 
1921, Franklin Roosevelt foi acometido de 
poliomielite, fazendo com que ela se 
tornasse cada vez mais ativa na política. 
Participou da Liga das Mulheres Eleitoras, 
na Liga Sindical Feminina e outras. Quando 
o seu marido se tornou presidente dos EUA 
Eleanor viajou  por todo o país e informava 
o marido das suas observações. Exerceu a 
sua própria influência política e social, 
tornou-se uma defensora dos direitos e 
necessidades dos pobres e das minorias. 
Durante a guerra, foi Subdiretora de Defesa 
Civil. Após a morte do presidente 
Roosevelt, em 1945, foi indicada pelo  
presidente Truman para a Assembleia 
Geral das Nações Unidas onde exerceu o 
cargo de presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e trabalhou 
incansavelmente para redigir a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que foi 
adotada pela Assembleia Geral em 10 de 
dezembro de 1948. Lutou sempre para 
conseguir a aceitação e implementação dos 
direitos estabelecidos na Declaração.  
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