
CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO

Carolina Beatriz Ângelo foi uma das figuras 
mais emblemáticas do feminismo e do 
republicanismo português. Paralelamente à 
sua profissão de médica, desenvolveu uma 
intensa actividade associativa. Lutou pela 
implantação da república e pelo sufrágio 
feminino. Ficou na história como a primeira 
mulher a votar em Portugal e também a 
primeira da Europa dos 12.  Um percurso 
exemplar!

Dra. Carolia Beatriz Ângelo, bem-vinda à nossa emissão semanal!
Bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar hoje aqui.

Para as pessoas que não a conhecem, poderia apresentar-se, falar-nos um pouco de si?
Nasci na cidade da Guarda, em 1877. Fiz aí os meus estudos primários e liceais. Depois fui estudar 
para Lisboa para a Escola Politécnica e Médico-Cirúrgica. Concluiu o curso de medicina em 1902. 
Nesse ano casei-me com Januário Barreto, meu primo, igualmente médico e activista republicano. 
Optei por me dedicar à especialidade de ginecologia que era mais útil às mulheres. 

Os seus pais aceitaram com facilidade a sua decisão de fazer estudos superiores e de abraçar 
uma profissão que era exercida praticamente só por homens?

Tanto meu pai como a minha mãe compreenderam que era esta a minha vocação. Nunca os 
dececionei nos estudos, sempre procurei ter os melhores resultados possíveis. Além disso tive a 
sorte de o meu primo Januário, e depois meu marido, também querer seguir estudos de medicina na 
mesma altura. Os meus pais sabiam que eu não estava só, nem desamparada. Para eles era 
importante.

Foi uma aluna brilhante e pioneira na prática das intervenções cirúrgicas. Os seus colegas 
homens como a viam?

Sempre me respeitaram. Nunca me senti menos capaz que um homem. Penso que isso se refletiu em 
toda a minha carreira como médica mas também na minha vida como cidadã e pessoa.



Para além de médica, também teve um papel muito importante como militante. Quando 
iniciou a sua militância associativa?

Em 1906, aderi, com outras quatro médicas, ao Comité Português da agremiação francesa La Paix 
et le Désarmement par les Femmes. No ano seguinte, fui iniciada na Maçonaria, na Loja 
Humanidade, com o nome simbólico de Lígia. Em 1907 e 1908, juntamente com Adelaide Cabete, 
Ana de Castro Osório e Maria Veleda, integrei o Grupo Português de Estudos Feministas. 
Tansitámos depois para a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. 

Ouvimos dizer que bordou a bandeira republicana que foi colocada na varanda da Câmara 
Municipal de Lisboa no dia da revolução de 5 de Outubro. É verdade?
Sim, é verdade. A bandeira foi bordada por Adelaide Cabete e por mim. Foi uma honra. 

Voltando à questão anterior. Participou também na fundação de outra associação da qual foi 
presidente. Como foi?
A minha grande amiga Ana de Castro Osório e eu, insatisfeitas com as orientações da Liga 
Republicana, fundámos, em Maio de 1911, a Associação de Propaganda Feminista, a primeira 
organização sufragista portuguesa.

Quais eram os principais objetivos da Associação de Propaganda Feminista?

Reivindicar direitos e deveres iguais para ambos os sexos. Lutar para que as mulheres tivessem 
direito de voto.  Alertar para a insuficiência das leis da família e do divórcio, “principalmente no 
que respeita à administração dos bens ser confiada ao homem, o que coloca a mulher numa 
situação dependente” Empenhámo-nos na campanha a favor da aprovação da Lei do Divórcio pelo 
Parlamento em 1909. Queríamos a igualdade de salários quando a mulher produzisse tanto como o 
homem”. Enfim, lutávamos para que a mulher tivesse uma condição mais respeitada na sociedade.

Nunca pensou em abandonar a sua carreira médica para se dedicar exclusivamente à 
política?
Não, nunca. Sempre tentei conciliar as duas actividades e estas com o meu papel de mulher e mãe. 
É uma questão de organização embora, de alguma forma me tivesse custado a vida. Vivi de forma 
muito intensa os meus últimos anos de vida. Mas não me arrependo de forma nenhuma.

Como entreviu a possibilidade de poder votar nas primeiras eleições republicanas ?
A lei não previa o sufrágio feminino, mas também não o excluía. Dizia que tinha direito de voto 
todo o cidadão português com mais de 21 anos que soubesse ler e escrever e fosse chefe da família. 
Ora, como sabe, o masculino, em português, inclui o homem e a mulher; eu tinha mais de 21 anos; 
tinha estudos superiores; e, era chefe de família pois, infelizmente, era viúva, o meu marido morrera 
em 1910, tinha pois uma filha menor a cargo. Reunia todas as condições. Decidi-me então a 
explorar a lei, até esgotar todas as possibilidades.  

Mas o direito de voto não lhe foi concedido de imediato…

Claro que não. Foi uma luta renhida. Poucos acreditavam que eu a pudesse vencer e até se riam nas 
minhas costas. Comecei por apresentar um requerimento a solicitar a inclusão nos cadernos 



eleitorais. Como mo negaram, recorri ao tribunal. Acabei por obter, por via judicial, o direito a 
recensear-me e a tornar-me eleitora.

Acha que o facto de o juiz ser pai da sua grande amiga Ana de Castro Osório, ilustre escritora 
aliás, teve importância?

Efetivamente. Mas a verdade é que não havia razões válidas para me excluírem. Fez-se apenas 
justiça. 

Sem dúvida. Pode contar-nos como decorreu o dia em que votou?

“Eu e um grupo de dez senhoras, pertencentes à Associação de Propaganda Feminista, dirigimo-
nos para o Clube da Estefânia pelas 10 horas da manhã. (…) Fomos acolhidas e muito 
cumprimentadas por todos os que ocupavam o enorme salão. No final da primeira chamada o 
presidente da assembleia, Sr. Constâncio de Oliveira, consultou a mesa sobre se deveria ou não 
aceitar o meu voto, consulta na verdade extravagante, porquanto, estando recenseada em virtude 
duma sentença judicial, a mesma não tinha competência para se intrometer no assunto, visto que a 
lei eleitoral diz no seu artigo 64o: ‘Nenhum cidadão, recenseado e reconhecido como o próprio, 
poderá ser inibido de votar excepto se aparecer em manifesto estado de embriaguez, etc.’ Foi 
contra esta descabida consulta à mesa que se levantaram várias vozes de protesto, entre as quais 
muito intensamente sobressaiu a de um, cavalheiro que não conhecíamos e que, depois de 
insistirmos para que nos dissesse o nome, soubemos chamar-se Joaquim Beja. Todas as sufragistas 
lhe agradeceram a sua atitude perante a justiça da nossa causa. A mesa compreendeu, enfim, o seu 
dever e na respectiva altura fui chamada. Nessa ocasião o presidente dirigiu-me palavras de elogio 
e deferência, individualmente imerecidas, manifestando-se a assembleia estrondosamente com 
palmas e vivas, ao que eu respondi agradecendo e prometendo participar às sufragistas de todo o 
mundo civilizado, que ultimamente tanto me têm felicitado, que os mais inteligentes homens 
portugueses estão connosco compartilhando do mesmo ideal.”

O acto histórico que protagonizou foi noticiado por inúmeros jornais nacionais e estrangeiros. 
Como se sentiu?
O que senti só se experimenta uma vez na vida. Foi um momento único! Foi um dia histórico na 
minha vida e penso que na das mulheres do meu país e não só. 

Ficará na história como a pioneira do voto feminino em Portugal.
Mais importante de tudo, é deixar a mensagem de que está ao nosso alcance construir um mundo 
mais justo e melhor. Basta que cada um de nós o queira e lute tenazmente para que isso aconteça.

Dra Beatriz Ângelo, foi um prazer e uma honra conversar com a senhora. Muito obrigada 
pela sua presença!
Foi para mim um prazer muito grande estar aqui. Obrigada a todos.


