


Assinalam-se, neste ano de 2013, os 120 anos do nascimento 
de Maria Lamas. A torrejana mais célebre do século XX foi já 

alvo, em várias circunstâncias, das mais diversas homenagens e 
reconhecimentos públicos, realizados à escala nacional e local e sob 

os diferentes ângulos que marcaram a sua vida: de lutadora pela 
paz e pela liberdade, de jornalista e escritora, de defensora dos 

direitos das mulheres. Maria Lamas, a torrejana Maria Lamas, foi 
uma das mulheres marcantes do século XX português e, quanto a 

isso, não restarão dúvidas.

Mas, o exemplo cívico da Maria lamas e a sua obra permanecem 
sempre como universos abertos a diferentes abordagens: os 

princípios éticos e os valores humanistas que a nortearam são, 
afinal, universais e constantes nas geografias e nos tempos, nos 

tempos presentes e nos que hão de vir.

Não podia, pois, o município de Torres Novas deixar de assinalar 
esta efeméride. “Sempre Mais Alto” é lema de uma exposição que 

procura trazer até aos torrejanos uma faceta menos conhecida 
de Maria Lamas: os tempos da infância na vila, as recordações 

de família, os testemunhos dos seus afetos e da sua condição de 
mulher, de mãe, de avó. A Nova Augusta, revista de cultura do 
município, associa-se também a esta iniciativa com uma edição 

especial centrada em estudos sobre a mulher e o género.

Fica, desta celebração, um caminho aberto: a obra e a vida de 
Maria Lamas constituem um património nacional e torrejano capaz 
de inspirar projetos e iniciativas que suscitem e valorizem o papel 
das mulheres na sociedade portuguesa, que todos queremos mais 

livre e fraterna.

Ex-libris de Maria Lamas, usado frequentemente nas suas cartas e documentos.
Desenho de Júlio de Sousa, c. 1927 [o original mede 18x18 cm e é um desenho a tinta da China; segundo 
se lê no catálogo da exposição «Maria Lamas» (B.N., 1993, p. 34), o desenho é uma representação de 
Cristo – em enquadramento quadrangular – sentado, com os braços e cabeça erguidos, segurando com 
ambas as mãos um coração; à direita, a legenda «Sempre mais alto».]
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A MINHA AVÓ
No dia que assinala o nascimento de Maria Lamas há 120 anos, torna-se mais 
presente para mim a lembrança da “Avózinha”, a única Avó que eu conheci e aquela 
que sempre recordo com muita saudade, associando-a a muitos aspectos e episódios 
marcantes na minha vida. A vertente pessoal e intimista destas recordações pode 
talvez sobrepor-se ao que é o reconhecimento público do seu carácter e da luta pelos 
ideais que nortearam a sua vida, reconhecimento que eu partilho com admiração. Não 
nego que penso sempre nela primeiro como minha Avó, cuja ternura nunca deixou 
de se exprimir por actos, palavras e cartas do exílio. Esta maneira de sentir não é a 
atribuição de um valor diferente em termos quantitativos, por assim dizer, é apenas 
uma emoção nem melhor nem maior, é diferente.

Gostaria de deixar clara a minha atitude, que não desmerece de forma alguma a 
admiração que justifica todas as homenagens que lhe têm sido prestadas e a recordação 
da mulher séria e corajosa que nunca traiu as causas pelas quais lutou e sofreu. Mas 
as minhas razões são simples e egoístas, se quiserem. Como neta mais velha e tendo 
vivido com ela a maior parte dos meus primeiros anos, o que me trouxe privilégios de 
que os outros netos já não gozaram, a minha infância foi acompanhada muito de perto 
por ela. Mas aos 50 anos, tendo casado a filha mais nova, Maria Lamas sentiu-se livre 
para manifestar abertamente as suas posições sociais – estas sempre reveladas no que 
escrevia, defendendo os direitos da mulher e da criança – mas também políticas. A 
partir dessa altura, não perdi ternura nem apoio, mas a minha Avó já não era só minha, 
não vivia em casa dos meus pais, conhecia outras pessoas, não trabalhava no ambiente 
das Modas & Bordados, para onde me levou muitas vezes com ela, ambiente para 
mim fascinante, onde todos me recebiam bem e me deixavam fazer o que eu quisesse, 
inclusivamente “escrever” à máquina, o que é talvez a recordação mais intensa que 
tenho desses tempos.

Cheguei aqui sem falar da exposição para a qual me pediram algumas palavras de 
apresentação. A Dr.ª Margarida Moleiro, responsável por esse pedido, e a quem 
agradeço, bem como à equipa que com ela trabalhou, o empenho que pôs nesta 
aventura, transmitiu-me o desejo de que esta exposição pudesse de alguma forma 
reflectir a vida de Maria Lamas, mais que uma simples mostra de publicações. Foi 
talvez isso que me levou por um caminho que não aquele que seria de esperar numa 
apresentação. Uma vez iniciado, não soube como parar. Só posso desejar que aqueles 
que a visitam consigam perceber a imagem de uma mulher que, a par da idealista e 
lutadora por uma vida mais justa e agradável do que aquela que conheceu, merece 
também ser recordada pelos traços fortes de amizade e carinho que sentiram todos 
aqueles que lidaram de perto com ela.

Maria Leonor Machado de Sousa

MEMÓRIAS E AFECTOS DE MARIA LAMAS
Flash infantil, teria eu uns oito anos. Entro na prisão para visitar a minha avó. 
Fixada na memória, uma escada larga (de ferro?) abre os seus braços para o piso 
superior, para o desconhecido.

Flash  da mesma época. Regressado do trabalho, o meu pai passa os serões a 
desenhar para os livros da avó Maria e vários outros. 

Memória adolescente. 1961: os meus irmãos mais velhos partem para a guerra 
em Angola. Tomo uma decisão solitária. Desisto de ir para medicina e vou para 
a Escola Náutica. Não matarei, não lutarei para manter o domínio colonial sobre 
terras africanas. 

Novembro de 1963. Tenho vinte anos. Embarcado no ‘África Ocidental’, da 
Sociedade Geral, começo a corresponder-me com a Avó Maria,  refugiada política 
em Paris.  Temos uma diferença de 50 anos, mas entendemo-nos profundamente: 
“(...) quero dizer-te quanto esta tua segunda carta me perturbou, por vir ao encontro 
do que mais me tem interessado sempre e continua a interessar-me – as relações 
entre as pessoas (...). Estabelece-se assim, entre nós, um novo convívio, novos laços, 
para além dos convencionalmente familiares, convívio e laços entre duas pessoas 
– ainda para além das diferenças de idade e do ponto em que se encontram na 
jornada da sua vida.” (Paris, carta de 14 de Dezembro de 1963)

Paris, Janeiro de 1964: “É hoje o dia dos teus anos. Não te interessam estas datas 
familiares e compreendo-te perfeitamente (A minha reacção perante estas tradições 
e manifestações festivas mais ou menos convencionais foi exactamente a mesma, 
até certa altura da minha vida (...) essencialmente porque vivia tão absorvida pelo 
presente de então, (...) pelo que em mim era anseio de realização total, interrogação, 
deslumbramento, expectativa, dor e esperança constantemente renovadas, de 
verdade, de transcendência e daquela harmonia que (...) tem implícita a realidade 
das necessidades da alma e do corpo, a justiça da ordem social e a liberdade, 
alimento indispensável ao ser humano (...).” (carta de 9 de Janeiro de 1964)

Novo flash, 1967 – deixei para trás cinco anos de vida, três anos de mares, os meses 
de tropa, vou a Paris finalmente. Do seu pequeno quarto do Hotel da Rue Cujas,  
guia os meus passos: devo ir ver o Teorema, de Pasolini, projecta em mim o Arcanjo 
que, no filme, revoluciona a vida conformada das outras pessoas.

Novo flash, início de 1974 – visito em Caxias, com os meus dois rapazes, a mãe, que 
está presa desde 23 de Novembro. Temos direito excepcional à sala das visitas. O 
meu filho mais velho, seguro dos seus 8 anos, sai do sofá onde estamos, atravessa 
lentamente a sala com os olhos fixos no PIDE que nos vigia, levanta a mão e dá-lhe 
um forte estalo. O tempo parou. O PIDE parece uma estátua, congelado. Chamo o 
Miguel, que volta para o pé de nós.

Anos 80 – o diálogo tornou-se impossível. Confia em mim, como sempre, mas já 
não ouve. Levo-a de carro a passear à beira-mar, a Cascais e ao Guincho. Deixa-me 
uma confissão íntima, inesquecível: “Sabes, o que mais me custa é que eu continuo 
a ser no meu íntimo uma rapariga ansiosa de amor e as pessoas olham para mim e 
só vêem a velhice do meu corpo.” Tem quase 90 anos.

José Gabriel Pereira Bastos
Lisboa, Setembro de 2013



«SEMPRE MAIS ALTO.»
MARIA LAMAS (1893-1983)

120 anos após o nascimento de Maria Lamas, lembramos a obra 
desta torrejana, mas também a sua vida, plena de convicções e 

emoções. A partir dos testemunhos recolhidos junto de alguns dos 
seus netos, da observação de correspondência (para alguns amigos 
e familiares) e das palavras por si proferidas em entrevistas (e com 
a ajuda dos conterrâneos que com ela privaram), compusemos esta 

memória breve da vida de Maria Lamas. 



Agradecimentos
Maria Leonor Machado de Sousa, Maria Benedicta Pereira Bastos Monteiro, 

Maria d’ Aires Lamas Caeiro, João Carlos Pereira Bastos, José Gabriel Pereira Bastos,
Carlos Trincão Marques, José Ribeiro Sineiro, Leonor Damas Lopes.    

METODOLOGIA E OBJETIVOS
O artigo que aqui se publica (também divulgado na revista Nova Augusta, n.º 25, pp. 129-149) é 
um resumo do percurso de vida de Maria Lamas, acentuando os pontos de contacto com a sua 
terra natal, Torres Novas. 

A pesquisa que deu origem a este artigo realizou-se em três vertentes: investigação bibliográfica 
sobre Maria Lamas; recolha de depoimentos da família e compilação de dados/informação (depoi-
mentos, fotografias e outra iconografia) reunida junto de alguns conterrâneos que privaram com 
Maria Lamas (nos anos 70 e 80). São muitos os trabalhos realizados sobre a sua vida e a sua obra, 
sobretudo no que respeita ao legado literário e à ação política. Ensaios, teses, artigos e monografias, 
a par de numerosa iconografia, têm sido publicados, desde o 25 de Abril de 1974 e sobretudo 
desde o ano da morte de Maria Lamas, 1983. 

A partir da bibliografia consultada, fomo-nos apercebendo de que Maria Lamas era descrita, muitas 
vezes, como sendo “apenas” escritora, ou “apenas” ativista dos direitos das mulheres, ou “apenas” 
como resistente política contra o Estado Novo... Maria Lamas é, em nosso entender, raras vezes 
apresentada como uma mulher inteira: uma figura que era pública, mas que também tinha uma 
vida privada/familiar, um núcleo de afetos que lhe proporcionava uma “rede” de segurança para 
continuar a sua luta (segundo se lê nas suas cartas). 

Para chegarmos a esta Maria Lamas mais íntima, mais “pessoa como todos nós”, ouvimos alguns 
dos seus netos falar sobre a avó e consultámos algumas das cartas trocadas, desde os anos 20, com 
a sua prima Maria Lúcia Namorado, que Maria Lamas sentia como filha (cartas transcritas na tese 
de doutoramento de Ana Pires Pessoa, apresentada em 2005) e detivemo-nos sobre a correspon-
dência (publicada) que manteve com o seu amigo Eugénio Ferreira (Campo das Letras, 2004). 
Mas foram as palavras da própria Maria Lamas, gravadas pela RTP em 1974 (filme/entrevista de 
Maria Antónia Palla), que nos inspiraram e nos conduziram à ideia de (re)ligar Maria Lamas de 
novo a Torres Novas, àquele lugar que era «o lugar predileto da [sua] solidão», entre as ameias do 
castelo, o rio e a serra no horizonte.

Para apurar alguns pormenores (nomes e datas, por exemplo) e dissipar algumas dúvidas em 
relação à cronologia da vida de Maria Lamas debruçámo-nos particularmente sobre a biografia 
de Maria Lamas publicada em 2003 (da autoria de Maria Antónia Fiadeiro) e sobre a cronologia 
publicada pela sua filha Maria Cândida Vassalo e Silva da Cunha Lamas Caeiro (em parceria 
com a filha Maria d’Aires Lamas Caeiro), na segunda edição de As mulheres do meus país – uma 
revisitação à obra-reportagem de 1948/1950, pela mão das suas netas (Maria Leonor Ribeiro da 
Fonseca Calixto Machado de Sousa, Maria Benedicta Vassalo Pereira Bastos Monteiro e Maria 
José Cunha Lamas Caeiro Metello Seixas) que redigiram as páginas iniciais desta edição especial 
da editora Caminho em 2002.

Tentámos para este artigo uma estrutura original, em jeito de andamentos musicais, uma estrutura 
que fosse simultaneamente criativa e cativante, e que permitisse albergar de forma despretensiosa 
informação relevante, mas dispersa em inúmeras fontes (fontes primárias, sites, bibliografia, 
iconografia, etc.). Para conseguir dar corpo a um artigo que fosse aparentemente “leve” (isto é, 
apelativo para todo o tipo de leitores) foi preciso, muitas vezes, fazer opções em relação à escolha 
da informação a publicar, remetendo as “omissões” para as notas de rodapé. Não se pretende 
(nem se podia) aqui contar a história (e as estórias) de Maria Lamas, apenas oferecer aos seus 
conterrâneos num breve texto um contributo histórico biográfico, desenvolvendo as suas dimen-
sões pessoal e cívica.   

O grande segredo para resistir aos choques mais ou menos brutais 
da vida, é ter uma rede, daquelas que os equilibristas colocam sob o 
trapézio onde realizam as suas proezas, simplesmente aparatosas ou 
na realidade perfeitas e exigindo longa, penosa preparação. Com a 

vida, no sentido geral e profundo, sucede o mesmo. E quem não tiver 
tido a precaução indispensável de estender, bem segura, a tal rede, 

não resistirá ao embate com a dureza duma fatalidade, duma derrota 
ou apenas dum fracasso transitório. Se resiste, ficará abalado, senão 

inutilizado para sempre. Mas... como obter a rede salvadora, capaz de 
amortecer as pancadas mortais?

Maria Lamas (carta a Maria Lúcia Namorado, de 20 de setembro de 1950)

1. UMA CANÇÃO PARA MINHA MÃE 

Maria da Conceição Vassalo e Silva da Cunha Lamas nasceu em Torres Novas, no dia 6 de 
outubro de 1893, no edifício número 24, aos Anjos. Da casa onde nasceu e viveu até 1911, 
ano do seu primeiro casamento, recorda, ainda em 1974 (em entrevista para a RTP1), com 81 
anos, o quarto, os cheiros da casa e a luzinha de uma lamparina de azeite que a mãe acendia 
todas as noites para apaziguar os seus medos. A mãe, Maria da Encarnação Vassalo e Silva 
(1869-1922), era a mais velha dos filhos de Maria Benedicta Vassallo2 (1842-1916) e de José 
Vassallo do Espírito Santo. 

Maria Lamas falava da mãe com candura e admiração, uma doce recordação que a acompa-
nharia, tal como aquela luzinha “de azeite” − «uma luz de claridade e de justiça» −, durante 
toda a vida, em todas as viagens, por todos os caminhos percorridos (físicos, intelectuais e 
espirituais): «[…] desci ao fundo dos abismos e não deixei nunca de ter claridade na alma. 
Sofri todas as dores, conheci todo o mal e não perdi a serenidade nem deixei de ser pura. Os 
meus olhos,  embora fatigados podem olhar... a luz de frente!»3

Do pai, Manuel Caetano da Silva (nascido em Mação, em 1870), Maria Lamas recebe a herança 
de uma educação de valores republicanos, imbuída dos ideais de fraternidade e justiça social − 
idealismo e luta. Manuel Silva era comerciante de tecidos, maçon, republicano convicto. Pugnava 
pela educação dos seus filhos, pela aprendizagem formal na escola, preferencialmente pública, 
levava-os ao teatro e fomentava a formação pela leitura e outros meios culturais.
1 Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa – Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. [disco (DVD), duração 

aprox. 50 min.]
2 Maria Benedicta Vassallo e José Vassallo tiveram 12 filhos, entre eles, Maria da Encarnação, a mãe de Maria Lamas, 

e Ana Perpétua, mãe de Maria Lúcia Namorado. Benedicta enviuvou muito nova, ficando com os filhos a seu cargo. 
3  Carta de Maria Lamas a Eugénio Ferreira, 7 de setembro de 1943 (Lisboa), publicada em Eugénio Monteiro Ferreira 

(introd. e notas) – Cartas de Maria Lamas. Coleção «Cultura Portuguesa», nº 7. Porto: Campo das Letras, 2004, p. 24.



Maria Lamas cresceu num ambiente de média-burguesia local. Era a mais velha de quatro 
irmãos (Aurora4, Joana5 e Manuel António6). Fez a educação primária na escola pública 
(1900), perto de casa, na escola do conde Ferreira7, no largo do Quinchoso. Embora esta 
escola fosse vedada a meninas, por insistência do pai, Maria da Conceição pôde frequentar 
aquele estabelecimento de ensino, com a condição de que se sentasse ao lado da profes-
sora. Ainda em Torres Novas aprende “letras”, línguas e as “artes” próprias da educação 
de menina burguesa: tocava piano, bordava, falava e escrevia francês e português corre-
tamente. Estes ensinamentos recebeu-os no colégio das Teresianas8 (de 1902 a 1908), sito 
na rua do Salvador, na antiga casa da família Mogo de Melo. As suas convicções religiosas 
só viriam a ser questionadas depois da revolução do 5 de Outubro (1910)9. Até lá, imbuída 
do misticismo teresiano − interiorizado pelas leituras da Bíblia e dos textos santos e pelas 
meditações, a que o internato a obrigava −, chegou até a desejar professar, atitude muito 
comum nas raparigas educadas em colégios religiosos. Em 1908, concluído o colégio, Maria 
da Conceição ficava por casa, então, a ler («Procurava nos livros o que as pessoas com quem 
vivia me não diziam da vida», in Maria Lamas, «O despertar de Sílvia», As quatro estações, 
tomo I, p. XVIII) , dedicada, com a mãe, aos cuidados dos irmãos e aos prazeres da cultura e da 
contemplação: «Invisivelmente fui caindo na ociosidade, mas não tinha noção disso, porque o 
meu pensamento não estava nunca adormecido ou indiferente», in Maria Lamas, «O despertar 
de Sílvia», As quatro estações, tomo I, p. XX). Certa noite quando foi ao teatro Virgínia (ainda 
no largo do Paço) com o pai e com os irmãos, encontrou-se, pela primeira vez, com aquele que 
viria a ser o seu primeiro marido, Teófilo José Ribeiro da Fonseca (1886), um oficial da Escola 
Prática de Cavalaria de Torres Novas. Assistira à opereta Um Sonho de Valsa − uma adaptação 
de um musical de Ein Walzertraum, de Oscar Strauss −, que havia já feito furor no Brasil e que 
tinha estreado no Teatro Avenida em Lisboa, em novembro de 1909, com grande entusiasmo 
da plateia e da crítica. A tournée passava, nessa altura, por Torres Novas e fora, de facto, uma 
noite marcante para Maria da Conceição Vassalo e Silva e para este oficial, que, a partir dessa 
noite, passou a percorrer a cavalo, diariamente, a rua dos Anjos, só para avistar a jovem Maria 
da Conceição à janela, até ao dia em que, finalmente, declarou as suas intenções, por carta: 
«Dezasseis anos… Um dia, finalmente, recebi uma carta de namoro. Era um “partido” vantajoso 
e os meus pais aprovaram. […] Andava transfigurada e feliz […] O amor era belo e doce.», in 
Maria Lamas, «O despertar de Sílvia», As quatro estações, tomo I, p. XXI). 

Apesar de ainda moça, Maria da Conceição deixa-se arrebatar por esta paixão idealizada de 
menina e em 1911 casa-se com “aquele cavaleiro”10, partindo ambos, nesse ano, para Angola11, 
onde viria a nascer, em dezembro, a primeira filha do casal, Maria Emília (docemente apelidada 
Mimi pela mãe). Maria da Conceição Vassalo e Silva Ribeiro da Fonseca (por casamento) casou 
pelo civil, numa época em que o registo civil ainda não era obrigatório12, portanto o assento do 
seu casamento foi efetuado na administração do concelho, o que revelava uma atitude clara 
4  Casou e viveu nas Lapas, não teve filhos. Maria d’Aires, sobrinha-neta (neta de Maria Lamas), recorda que a tia Aurora, 

entre outras atividades domésticas, dedicava-se a fazer rendas e bordados para oferecer à família.
5   Professora primária, viveu no Brasil (onde trabalhou como precetora) e, depois, em Lisboa onde viria a albergar, em 

sua casa, a mãe, o irmão e Maria Lamas (com as suas duas filhas) após a decisão de partirem para Lisboa, em 1920.  
6 Manuel António Vassalo e Silva (1899-1985), conhecido pelo seu desempenho como último governador da Índia 

portuguesa.
7  Sobre a criação desta escola em Torres Novas veja-se o que diz Artur Gonçalves em Memórias de Torres Novas, pp. 

90-92.
8 O Colégio Jesus, Maria e José, destinado ao ensino de meninas, foi fundado em Torres Novas em 1886, alojado na 

casa Mogo até 1910, data em que o regime republicano decretou a extinção das ordens religiosas em Portugal. 
9 Sobre as convicções religiosas de Maria Lamas leia-se o que se escreve na nota 14, deste artigo. 
10  Refere-se assim a Teófilo José Pignolet Ribeiro da Fonseca no documentário da RTP (op. cit.), em 1974
11 Para onde o marido fora destacado como militar.
12 O registo civil obrigatório começa em abril de 1911.

de opção13. Além da atitude vanguardista do seu casamento civil14, assinale-se também que 
Maria da Conceição Vassalo e Silva Ribeiro terá sido a primeira mulher europeia (e branca) a 
pisar o solo de Capelongo15, terra onde a família se instalou em Angola: «Estive em Angola 
quando tinha dezoito anos − onde isso vai! Vivia, nesse tempo, as primeiras horas amargas 
da minha vida. Acabava de  ter a minha primeira filha e debatia-me entre o sonho mais puro 
e a realidade mais cruel. Tinha da vida uma noção ingénua […] Mas já se acendera na minha 
alma a chama sagrada de um desejo perene de amar, compreender, dar − dar tudo, dar sempre 
o que em mim houvesse de melhor e mais sincero como contribuição à Vida. […] Conheço 
toda a região do sul de Angola […]. Passei seis meses no porto de Capelongo, na margem do 
Cunene, num tempo em que a viagem do Lubango lá demorava 12 dias. Fui a primeira branca 
que esteve nesse posto. Seria eu, realmente?16» 

Em julho de 1913, foi mãe pela segunda vez (de Manuela, Manecas), já em Torres Novas, em 
casa dos pais, num momento de rutura conjugal. O divórcio havia de ser sentenciado apenas 
em 1920, numa época em que os pais atravessavam algumas dificuldades económicas17. Do 
casamento ficavam as filhas, as memórias de África e o nome de casada que apenas perduraria 
nas primeiras colaborações literárias publicadas em Torres Novas, assinando, então, Maria 
Fonseca18 ou sob o pseudónimo Serrana d’Ayre.

Perante a evidência de ter duas filhas a seu cargo, Maria da Conceição vê-se obrigada a 
trabalhar para garantir o sustento e a educação das meninas, bem como o estilo de vida a 
que estava habituada (e ao qual viria a acrescentar as viagens e outros prazeres culturais e 
intelectuais). É nesta altura que vai viver para Lisboa, voltando a Torres Novas apenas nas 
férias ou para determinados eventos, como as palestras promovidas pelo grupo Hora Útil 
(1928-29), o casamento da prima Maria Lúcia (1932) ou, anos mais tarde, para as filmagens 
do documentário sobre a sua vida para a RTP e, já em democracia, para as homenagens que 
os conterrâneos lhe fizeram em 1976 e em 1982 (esta inserida no ciclo de homenagens orga-
nizado pelo Movimento Democrático das Mulheres). Também as filhas virão a Torres Novas, 

13 O que não era estranho, tendo em conta que o pai e o marido eram ambos republicanos convictos. Embora a ideia 
da opção civil possa, genericamente, encaixar no perfil idealizado que fomos desenhando no nosso imaginário 
sobre Maria Lamas, soubemos, em conversa com a neta Maria Leonor, que Maria Lamas teve uma certa pena de 
não ter realizado este casamento pela Igreja. Embora não discutisse assuntos de religião, curiosamente guardou 
toda a vida, entre os seus objetos pessoais, um terço. 

14 O casamento civil deste par foi o quinto realizado em Torres Novas, seguindo-se-lhe ainda um outro a 30 de março, 
dias antes de encerrar o registo civil da administração do concelho. Casamentos civis realizados em Torres Novas 
entre 1878 (data do início do registo civil em Portugal) e 1911 (data do encerramento do registo da administração do 
concelho e em que o registo civil passa a ser obrigatório): António Florentino Orvalho com Virgínia de Jesus Barros 
Orvalho – 09/02/1886; Joaquim dos Santos Ribeiro Júnior com Júlia de Jesus Pinheiro – 21/05/1908; Eliseu Pereira 
com Rosa Gomes – 13/08/1910; Manuel Timóteo com Felícia Martins – 25/02/1911; Teófilo Ribeiro da Fonseca com 
Maria Vassalo e Silva – 10/03/1911; Valentim Ezequiel dos Santos com Maria José Bulhões Mautempo – 30/03/1911. 
Dados recolhidos junto dos serviços do Arquivo Distrital de Santarém (com a colaboração de Leonor Damas Lopes, 
diretora do A.D.S.).

15 Maria Antónia Fiadeiro, Maria Lamas, biografia. Lisboa: Quetzal, 2003, p. 10
16 Carta de Maria Lamas a Eugénio Ferreira, 24 de fevereiro de 1944 (Lisboa), Eugénio Monteiro Ferreira, ibidem, pp. 

30-31 
17 O pai de Maria Lamas, Manuel Caetano da Silva, perdera, ao jogo, a fábrica [a conhecida Fábrica do Álcool, depois 

pertença da sociedade Manuel Vieira e Cª (Irmãos), em 1927, ano do primeiro alvará de exploração industrial, 
segundo se lê no site da empresa http://www.alcoolmv.com/empresa.html] que possuía em Lapas, para António 
Vieira, que, por acaso, viria a casar, mais tarde, com Aurora, uma das irmãs de Maria Lamas. A história do declínio 
da família, da perda dos bens e da decadência em que o pai viria a cair, é contada com grande pormenor e emoção 
em «O despertar de Sílvia», no tomo I de As quatro estações, publicado em 1949. «O despertar de Sílvia» é a sua 
tentativa de redigir um romance autobiográfico que ficará pelo caminho devido às vicissitudes do controlo da 
censura.

18 Veja-se a título de exemplo o poema Amor pátrio, publicado no jornal O Foco (Torres Novas), em 27 de março de 
1915. Vide Fiadeiro (2003), p. 187.      



algumas vezes (sem a mãe), para passar férias em casa da tia Aurora, nas Lapas19. 
Das memórias na terra natal fica para Maria Lamas a lembrança de se sentar num banco 

da encosta norte do castelo, voltada para a serra de Aire (a oeste), ainda menina, e de aí ficar 
parada, a contemplar a paisagem, em meditação, enquanto os irmãos brincavam. Este seu 
lugar favorito da infância e as sensações que dele emanavam levou-as consigo, para todas as 
partes do mundo: este era o seu lugar, o lugar da “sua solidão”(de concentração e reflexão) e 
esta era a lembrança de «uma juventude maravilhosa, de pureza, intuitiva e sem egoísmo».20  

A serra ao longe a sumir-se; o rio (não o vejo) que vai e vem […] 
O meu lugar nesta terra21 é este,
 onde quer que eu esteja, é este.

Eu gosto muito dos outros,
 preciso de ação e de solidão.
Aqui é o meu lugar predileto,
 [o lugar] da minha solidão.22

A serra de Aire, que limita o horizonte torrejano, viria a ser deixada para trás em 1920, 
quando se mudou definitivamente para Lisboa23. A partir de então, não haverá serra, nem 
monte, nem quaisquer outros limites, prisões ou barreiras à sua vontade de imaginar outros 
mundos ficcionados (na literatura) e outras realidades possíveis (para o dia a dia dos seus 
concidadãos), de lutar (pelos seus ideais) e de viver (intensamente).

Apesar do sofrimento, 
estou convencida de que

 as únicas coisas que valem
 a pena na vida são

 sonhar e lutar.24

19 Maria Lamas numa carta para a prima Maria Lúcia, convidando-a para passar uns dias de férias no Estoril, dizia: «[...] a 
casa é pequenina mas chega para todos, tanto mais que a Bissú talvez vá passar um mês a Torres Novas, com a Aurora... 
a tua vinda me encheria de prazer.» (carta de 30 de maio de 1935, publicada no trabalho de Ana Maria Pires Pessoa, 
2005, p. 1515). Ainda hoje a neta mais velha de Maria Lamas, Maria Leonor Machado de Sousa, de 80 anos, lembra-se 
de algumas vezes ter vindo a casa da tia-avó Aurora e das bolachas de baunilha que lá havia. A tia comprava-as por saber 
que eram as únicas de que gostava. Lembra-se de lá ir com a sua mãe e o seu irmão.

20 Em 1974, diz que só em Évora consegue sentir esse regresso à infância (Vide Documentário Nome de Mulher, RTP, 
1974). Em 1976, quando vem a Torres Novas para participar da homenagem que lhe prepararam no Virgínia, pediu a 
Carlos Trincão Marques (advogado, na altura presidente da comissão executiva da CMTN) que a recebera na sua casa, 
para que a levasse ao castelo. Contou-nos Carlos Trincão Marques (em conversa informal, em 12 de junho de 2013) 
que tiveram de a auxiliar a subir a uma das torres do castelo voltada para a serra de Aire, onde Maria Lamas perma-
neceu algum tempo, em contemplação, descrevendo a beleza da serra e a paz do momento. Sobre Torres Novas e os 
laços afetivos que mantinha com a terra natal, escreve Maria Lamas, em 1980, as seguintes palavras: «Este jornal [O 
Almonda], que leio sempre com atenção e enternecimento, é um elo que me prende à terra onde nasci e vivi até aos 
17 anos e à qual me prendem os mais profundo laços de ternura e saudade. Lisboa, 16 de outubro de 1980» (jornal 
O Almonda, 02/04/1993, p. 15)   

21 Sendo um depoimento oral, fica a dúvida se quer dizer Torres Novas ou mundo.
22 Palavras de Maria Lamas, gravadas para a RTP (op. cit., 1974)
23 Tendo ficado alojada na casa da irmã Joana, na rua Heliodoro Salgado, na Penha de França, em Lisboa.
24 RTP, 1974 (op. cit.) 

2. VERDES ANOS
A minha vinda para Lisboa marca um período da minha vida, põe-me em frente 
de outras realidades, as realidades de uma mulher sozinha, em face da conquista 

da própria vida.25

Em 1920, iniciava-se, assim, uma nova vida na capital, com uma posição de grande respon-
sabilidade na Agência Americana de Informação26, onde permaneceu dois anos em posição 
hierárquica de destaque, como “diretora-adjunta”, com transporte à disposição e gabinete 
próprio.27 Começa a trabalhar dentro do jornalismo, mas a partir dos textos dos outros, como 
redatora da agência de notícias, trabalho que lhe confere cultura ao nível dos acontecimentos 
da política e da sociedade (portuguesa e do mundo) e um sólido conhecimento da prática 
jornalística,  beneficiando os seus dotes para a escrita: «O jornalismo foi a minha grande 
escola. Foi ele que me fez tomar consciência da possibilidade de me exprimir escrevendo, 
dando-me confiança para o fazer», dizia Maria Lamas28. Em 1922, quando sai da agência, 
matricula-se no liceu Garrett a fim de fazer o curso geral dos liceus que conclui com média 
final de 17 valores, em 1923.29 

É no ano de 1923, que publica o seu primeiro livro − Humildes30 − , usando o pseudónimo 
Rosa Silvestre31, dedicado às filhas −«Olhai, Filhas, que só na boa acção / Podereis encontrar 
felicidade. / O resto, não é mais do que ilusão.» − e o romance Diferença de Raças (ed. Portu-
gália). A viver em Benfica (na vivenda Natalina, na rua Ernesto da Silva), dedica-se a ensinar as 
operárias da Fábrica Simões a ler e a escrever, mas foi no Instituto Luso-Belga que começou 
a dar aulas, oficialmente, em 192432. Nos anos que se seguem desenvolve grande atividade 
literária (escreve e publica contos, novelas, poesia e entrevistas), sobretudo no âmbito da 
literatura infantil e das revistas (e suplementos de periódicos) também para os mais novos, 
como foi o caso da revista infantil O Pintainho, que criou em 1925, O Correio dos Pequeninos 
(1927), A Semana Infantil (1927) e O correio dos Miúdos (1928). Em 1927 lançava O caminho 

25 Maria Lamas para Gravações Palla/Jacinto, 1973. Arquivo Privado de Orquídea Batista. Citação a partir de Fiadeiro, 
2003, p. 55.

26 Agência noticiosa brasileira dirigida por Virgínia Quaresma; o emprego terá sido conseguido por intermédio da amiga 
Maria Torres, viúva de Óscar Monteiro Torres, pioneiro da aviação portuguesa como o primeiro marido de Maria da 
Conceição (Ribeiro da Fonseca) e seu colega, amigo e padrinho da sua filha mais velha, Maria Emília. 

27 Sobre o seu trabalho/dia a dia na agência leia-se a descrição feita pela própria em entrevista de 1973 (gravações 
Palla/Jacinto, 1973). Citação a partir de Maria Antónia Fiadeiro (2003, p. 55).

28 Maria Benedicta Vassalo Pereira Bastos Monteiro – «Maria Lamas – Uma mulher, Uma escritora, Uma lutadora, Uma 
memória.» Congresso Mulher Migrante. Maia, 24 de novembro de 2011. [Comunicação publicada on-line em http://
mulhermigranteemcongresso.blogspot.pt/2012/03/comunicacao-de-maria-benedicta-monteiro.html]

29 «Maria da Conceição Vassalo e Silva, filha de Manuel Caetano da Silva […] resultados obtidos nas provas escritas e 
orais. Nas primeiras, os resultados foram: Português – 18; Francês – 16; Matemática – 16; Desenho – 15. Nas segundas, 
ou seja, nas Provas orais obteve: Português – 18; Francês – 19; Inglês – 12; Geografia e História – 17; Ciências Físico-

 -Naturais – 18 e Matemática – 17, tendo obtido o diploma em 21 de julho de 1923, com distinção e média final de 17 
valores. A presidente do júri era Briolanja Belmira Barbosa, sendo as vogais Domitila de Carvalho, Fernanda Cacilda 
Teixeira Bastos, Christine da Conceição, Seomara da Costa Primo e Maria José Quintas.» (Ana Pires Pessoa, 2005, p. 1426)

30 Único livro de poesias de Maria Lamas: Humildes. Lisboa: Ed. Aillaud e Bertrand, 1923. 
31 Uma evocação dos seus avós paternos: Rosa da avó, Silvestre do avô.
32  Segundo a cronologia, da autoria de Maria Cândida Vassalo e Silva da Cunha Lamas Caeiro, publicada na segunda 

edição de As mulheres do meu país, 2002, p. XXVIII 



luminoso33 (que viria a considerar, anos mais tarde, literariamente insignificante)34 e, em 1929, 
o conhecido livro de contos infantis Maria Cotovia35. O ano de 1929 viria a ser um marco na 
sua carreira profissional pois em abril aceitava o convite do jornal O Século e iniciava, assim, 
um percurso extraordinário nessa casa: primeiro como redatora (pouco tempo), depois como 
diretora do “suplemento feminino”Modas e Bordados, na época em crise36. Durante 19 anos 
consecutivos na direção deste periódico revolucionou a linha editorial, criando através da 
revista espaço e meios para “escutar”as mulheres portuguesas e pontes para a comunicação 
com as leitoras (por exemplo, na secção «O correio de Joaninha», sob o pseudónimo de Tia 
Filomena, dando conselhos variados às leitoras: um movimento, silencioso e subtil, de trans-
formação das mulheres portuguesas que, responsáveis pela educação dos filhos, se tornavam, 
assim, motor de uma engrenagem mais vasta de mudança nas mentalidades e nas práticas 
quotidianas, nomeadamente nas questões do trabalho feminino e das diferenças educacionais 
existentes entre géneros.)37

[…] Chama colaboradores, cria uma coluna de correio com as leitoras, publica 
notícias, obras e fotografias de mulheres portuguesas e estrangeiras que escrevem, 
pintam, cantam, dançam, fazem desporto, ganham prémios, notabilizam-se como 
cientistas, artistas, empresárias, modelos e artesãs, propõe e ensina actividades 

domésticas de saúde, alimentação, lazer
 e de educação dos filhos. 

É ao longo destes anos de direcção da Revista que toma consciência da pobreza 
educativa e do sofrimento calado em que muitas mulheres vivem, do seu estatuto 
cívico de menores (Salazar só aprova o decreto que concede o voto às mulheres, 

desde que tenham estudos secundários, em 1931), ignorando alternativas, 
amarradas 

a um destino que o fascismo e o catolicismo foram cristalizando
 em instituições que definiam claramente a função social da mulher: organização 

da casa, educação dos filhos, práticas de caridade
 e de assistência social. E é para sacudir as mulheres desse torpor

 sem esperança que vai tendo
 mais e mais iniciativas […]38

Quando começa a trabalhar Maria Lamas conhece uma série de gente da elite intelectual 
portuguesa, artistas, políticos, entre outras personalidades influentes na esfera pública portu-
33 Com capa de Júlio de Sousa e sob o pseudónimo Rosa Silvestre. Obra editada pela Sociedade Nacional de Tipografia 

O Século.
34 Diria anos mais tarde, em 1944, ao seu amigo Eugénio Ferreira: «…não vale a pena lê-lo. É um documento ingénuo 

da mais ingénua crença na redenção da Humanidade pelo Socialismo Cristão. […] Mesmo literariamente é muito 
insignificante.» (Ferreira, p. 31)

35 Edição Livraria Civilização, Porto. 
36 Segundo se lê em Maria Antónia Fiadeiro, «Maria Lamas, uma jornalista intelectual», Faces de Eva, 2000, p. 212.
37 «Colocada à frente de uma grande revista inicialmente dedicada a meninas prendadas, transformou radicalmente a 

publicação, a que, sem alterar o título limitativo de Modas e Bordados, imprimiu feição notável, que se traduziu em 
aumento considerável de prestígio e tiragem.» Vide Mário Neves, Esboço de um perfil de Maria Lamas, 1974, p. 16  

38 Comunicação de Maria Benedicta Monteiro (neta de Maria Lamas), intitulada «Maria Lamas ─ Uma mulher, Uma 
escritora, Uma lutadora, Uma memória», apresentada no Mulher Migrante em Congresso (Maia, 2011), publicada 
on-line em http://mulhermigranteemcongresso.blogspot.pt/2012/03/comunicacao-de-maria-benedicta-monteiro.html

guesa; contactos que ficam para sempre, alguns tornam-se verdadeiros amigos, como Eugénio 
Ferreira. Deste núcleo, não serão, naturalmente de esquecer as amigas e companheiras de luta 
pelos direitos das mulheres e das crianças. Muitas delas, anos mais tarde, viriam a juntar-se 
num projeto cívico, de cariz muito pessoal, As quatro estações39, onde – além do romance 
autobiográfico «O Despertar de Sílvia: Fragmentos de uma Confissão» – encontramos então 
textos destas mulheres suas amigas, como Manuela Porto, Emília de Sousa Costa, Manuela 
de Azevedo, Maria Elvira Barroso, Graça Brosque, Matilde Rosa Araújo, Ilse Losa, Maria Lúcia 
Namorado, Tereza Águas e Lília da Fonseca. Além destas amigas, n’ As quatro estações estão 
também presentes muitos outros amigos que colaboram nesta publicação com ilustrações e 
textos, como é o caso de Lima de Freitas, Estrela Faria, Fernando Carlos, Maria Keil, Julião Quin-
tinha, Carlos de Oliveira, Manuel Avelar e Gaspar Santos. 

 Em Lisboa, Maria da Conceição voltara a casar, em 1921, com Alfredo da Cunha Lamas, 
de quem adotou o apelido Lamas que tomou como seu até ao final da sua vida40 e pelo qual 
viria a ser conhecida em todo o mundo e imortalizada na história. Alfredo da Cunha Lamas era 
16 anos mais velho do que Maria Lamas e, aparentemente, pouco convergiam em relação às 
ideias políticas: ela republicana, ele monárquico-liberal. Um casamento que viria a culminar 
na separação definitiva em 193641. Deste casamento resultou uma filha, Maria Cândida, que a 
mãe carinhosamente chama Bissú42, nascida em 1922. «A vida afectiva e relacional de mulher 
de Maria Lamas não terminou, no entanto, aqui, embora os seus biógrafos mais não consigam 
contar. Ela continuou durante toda a vida a exprimir a sua paixão pelas relações humanas, 
pela busca de muitas formas de amizade e de amor, e foi com ligações amorosas fortes, e por 
vezes conturbadas, que atravessou a vida até ao fim e se afirmou como mulher inteira.», viria 
a neta Maria Benedicta Pereira Bastos a esclarecer anos mais tarde43.

Embora Maria Lamas não fosse uma mulher atida aos padrões da época da “esposa dedicada 
à vida do lar e ao marido” (e não sendo, de facto, talhada para os afazeres domésticos, tendo 
tido sempre pessoas que lhe cuidavam da casa, cozinhavam e ajudavam a tomar conta das 
filhas para que pudesse trabalhar e conviver socialmente), a maternidade e a vida familiar 
foram, sem dúvida, marcantes na sua vida. Podemos ler nas cartas (dirigidas à prima Maria 
Lúcia) e noutros documentos de cariz mais íntimo e autobiográfico (manuscritos ou diários 

39 As quatro estações. Tomo I – Primavera. Lisboa: Actualis, 1949;  As quatro estações. Tomo II – Verão. Lisboa: Actualis, 
1949; As quatro estações. Tomo III – Outono. Lisboa: Actualis, 1949 «[…] este livro tem a marca do projeto de Maria 
Lamas: a educação das mulheres através da leitura. “Um bom livro é um companheiro indispensável na jornada da 
Vida”, escreve a autora na primeira página. “As Quatro Estações deseja ser esse companheiro agradável e sincero, 
ajudando a preencher, com proveito, as horas em que o espírito procura alargar os seus horizontes, para além da 
rotina diária, das responsabilidades e dos cuidados materiais.”», como esclarece Maria Benedicta Pereira Bastos 
Monteiro, em «Maria Lamas – Uma mulher, Uma escritora, Uma lutadora, Uma memória.» Congresso Mulher Migrante. 
Maia, 24 de novembro de 2011. [Comunicação publicada on-line em http://mulhermigranteemcongresso.blogspot.
pt/2012/03/comunicacao-de-maria-benedicta-monteiro.html]  

40 Embora se separe de Cunha Lamas nunca chegará a oficializar essa separação.
41 Como se lê na cronologia da vida de Maria Lamas, da autoria de Maria Cândida Vassalo e Silva da Cunha Lamas Caeiro, 

publicada na segunda edição de As mulheres do meu país, 2002. 
42 Em A montanha maravilhosa [novela infantil publicada sob o pseudónimo Rosa Silvestre e com ilustração de Roberto 

Araújo (Lisboa, Editorial Século, 1933)] existe uma personagem chamada Bissú, mas não conseguimos apurar se o 
nome teria sido criado, propositadamente, para a personagem ou se teria o apelido da filha servido para dar nome 
à personagem.

43 Maria Benedicta Vassalo Pereira Bastos Monteiro – «Maria Lamas – Uma mulher, Uma escritora, Uma lutadora, Uma 
memória.» Congresso Mulher Migrante. Maia, 24 de novembro de 2011. [Comunicação publicada on-line em http://
mulhermigranteemcongresso.blogspot.pt/2012/03/comunicacao-de-maria-benedicta-monteiro.html]



que tinha hábito de escrever44) as preocupações com as suas meninas45, com as doenças, 
com a sua educação, com os sonhos delas e a vontade de as proteger das frustrações da vida 
e dos amores gorados.46 Muitas vezes Maria Lamas revela-se impotente, incapaz perante 
a implacabilidade das doenças, mas sempre uma mãe incansável que não se recusava aos 
cuidados das filhas, mesmo sendo uma mãe-trabalhadora, o que lhe exigia deixar as filhas aos 
cuidados de outros durante a jornada de trabalho ou as viagens que tinha de fazer47. «Minhas 
filhas ainda precisam tanto de mim […] as lágrimas, ponho um pouco de rouge e de pó de 
arroz, e vou às minhas ocupações como se fosse uma pessoa sem dores! Ainda não faltei um 
só dia ao Século […]» contava Maria Lamas a Maria Lúcia em carta datada de 2 de dezembro 
de 1929. A saúde das filhas causava-lhe muita preocupação, e viver apartada da filha Maria 
Emília que esteve no sanatório cerca de 7 anos48 era-lhe doloroso, pela ausência e pela difi-
culdade de viajar frequentemente para a Guarda, o que lhe provocava um certo cansaço que 
raras vezes revela em público, apenas no aconchego destas cartas íntimas: «Escrevo-te do 
Sanatório Sousa Martins onde vim trazer a Mimi. […]Vamos a ver como a minha querida 
filha se dá aqui. Já não posso mais com tanta ralação. Estou exausta.» confidenciava à prima 
(carta de 19 de julho de 1930).

3. NAS ASAS DA SAUDADE
Do espólio de Maria Lamas, depositado na Biblioteca Nacional de Portugal49, a correspon-

dência constitui um manancial de informação muito substancial, quer devido à variedade 
temática (familiares, intelectuais, políticas, profissionais) das cartas quer à diversidade dos seus 
interlocutores (familiares e amigos, muitos deles jornalistas, artistas, intelectuais, escritores, 
políticos) e, naturalmente, ao decorrer histórico que acompanha esta cadência epistolar. Maria 
Lamas tinha a noção do valor documental das cartas que escrevia (e recebia), tendo chegado 

44 Maria Lamas sempre dera muita importância à escrita sobre a sua própria vida: «Falo de mim porque sou o material 
humano que melhor conheço. Falo da minha própria vida porque ela está integrada na vida universal.», diria em As 
quatro estações, número Primavera, fundada e dirigida pela própria em 1949. 

45 «Quando uma de nós estava doente era inexcedível. Embora tivesse tido sempre empregada e nunca cozinhasse […]. 
Tinha muito cuidado com a apresentação e com as maneiras: as boas maneiras de falar, de pedir, de mandar. Filhinha 
escova o casaco; a gola branca está limpa?» Maria Cândida Lamas Caeiro em entrevista a Antónia Fiadeiro (2003, p. 60)

46 «A Manecas pensa em casar no princípio do ano […] A Mimi tem outra vez bacilos […] também ela arranjou namorico 
lá no Sanatório, um pobre rapaz tuberculoso como ela! Ou ele se cura e, decerto, não pensa mais nela ou morre e ela 
vai sofrer muito. […] ela tem 19 anos e deixa-se embalar por uma ilusão que lhe torna a realidade menos cruel. Podes 
calcular como tudo isto me trás [sic] apreensiva…» Carta de Maria Lamas a Maria Lúcia Namorado, 28 de outubro de 
1931. [Publicada por Ana P. Pessoa na sua tese de doutoramento]

47 Este assunto vinha muitas vezes à baila nas conversas com a prima Maria Lúcia e, muitos artigos, de ambas, se haviam 
de escrever sobre este assunto (mães-trabalhadoras/problema-solução) na revista Os Nossos Filhos (fundada e dirigida 
por Maria Lúcia Namorado, entre 1942-1963). 

48 A filha Maria Emília Vassallo e Silva Ribeiro da Fonseca tuberculizou em 1930, com 19 anos, quando frequentava o 
curso de Escultura da Escola de Belas-Artes de Lisboa, tendo permanecido por largos períodos, ao longo de 7 anos, 
nos sanatórios da Guarda e do Caramulo, de onde saiu em 1937, tendo-se casado nesse ano com Fernando Carlos 
Pereira Bastos, de quem teve 7 filhos. Fernando Carlos é, aliás, a assinatura que aparece nas centenas de desenhos e 
vinhetas das obras e revistas de Maria Lamas, nomeadamente em As mulheres do meu país ou em As quatro estações.

49 O espólio, composto por 67 caixas, conserva um significativo conjunto de cartas de e para Maria Lamas, manuscritos, 
vasto arquivo fotográfico, impressos, documentos biográficos e manuscritos de terceiros. Arquivo de Cultura Portu-
guesa Contemporânea da Biblioteca Nacional de Portugal, BNP Esp. 28

a advertir «Filha [Maria Cândida50], não deites cartas fora, não rasgues. É muito importante 
que as pessoas saibam como eu penso. É muito importante para o futuro.»   

A correspondência com a família totaliza, no espólio, mais de mil documentos51. As cartas 
trocadas com Maria Lúcia Namorado, sua prima direita, são também reveladoras do seu caráter 
terno, generoso e dedicado em relação à família, sobretudo em relação às suas meninas, 
incluindo a própria Maria Lúcia a quem várias vezes se refere como também sua filha («Mas 
tu, minha querida Maria Lúcia, estás tanto no meu coração, que és, também, um pouco filha 
do meu espírito »52). Por vezes fica-se com a sensação de que as biografias, ou textos acadé-
micos, ou até textos mais politizados, sobre a vida de Maria Lamas, embora lhe reconheçam 
grande humanidade e altruísmo, tentam passar, apenas, a imagem de uma mulher de luta53, 
inteiramente embrenhada nos seus afazeres profissionais e cívicos mas totalmente apartada 
dos laços afetivos familiares. Se é verdade que era e estava intensa e profundamente engagée 
nas suas causas, no emprego e em todas os projetos que abraçava, também é verdade que 
se manterá (sempre) ligada aos seus, como dizia, quase em jeito de justificação à sua prima 
querida: «Na minha vida dá a impressão de que vivo indiferente a tudo e a todos, mas está 
longe de ser verdade […] sinto uma ternura infinita pelas pessoas que compõem o meu 
pequeno mundo: as minhas filhas, os meus netinhos e poucas mais − em cujo número tu 
estás incluída» (carta de 19 de julho de 1937). 

Estas cartas e postais de Maria Lamas para Maria Lúcia54 encontramo-las no espólio de Maria 
Lúcia Namorado, depositado pela família desta na Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Lisboa55. A correspondência entre as primas foi analisada pela investigadora Ana Maria 
Pires Pessoa (da FP/UL)56 que reconstruiu este «diálogo silencioso»57, mantido durante cerca 
de mais de 6 décadas58, entre estas duas mulheres torrejanas, com afinidades familiares e 
muito mais, unidas pelo sangue e pela amizade, mas também por causas maiores como a 
educação das mulheres e das crianças, a dignificação da vida das mulheres portuguesas e a 
harmonização das diferenças entre os géneros (no casamento e na sociedade), os direitos das 
mulheres e das crianças, a liberdade de expressão e de pensamento.

 
50 Viria, com os restantes herdeiros, a vender o espólio documental da mãe à Biblioteca Nacional de Portugal em outubro 

de 1993, 10 anos após a morte de Maria Lamas. 
51 949 endereçados à sua filha Maria Cândida – informação recolhida e publicada por Maria Antónia Fiadeiro (2003,  p. 

31)
52 Carta de Maria Lamas a Maria Lúcia Namorado de 6 de fevereiro de 1932. (Vide Ana Pires Pessoa, 2005)
53 Veja-se por exemplo a referência que se faz no site do Instituto Camões «Maria Lamas, um nome de mulher, no 

mundo dos homens, uma investigadora autodidata, na história das Mulheres do Portugal contemporâneo. Uma 
mulher que fez história, foi uma combatente e uma lutadora resistente, que entrou na História como cidadã e que 
escreveu História como autora. Uma portuguesa, notável, uma cidadã europeia do século XX» ou «Maria Lamas foi 
uma mulher de ação, exemplo de intervenção cívica e política, sem medos, tendo--nos deixado um vasto legado de 
conhecimentos e estudos sobre as mulheres.», palavras de Ilda Marques no congresso «Maria Lamas, uma mulher 
do nosso tempo», Porto, 2004 (ed. Colibri, p. 141)

54 214 no total: 33 cartas de 1921 a 1930; 80 de 1931 a 1940; 40 de 1941-1950; 33 de 1951 a 1960; 24 de 1961 a 1970; 
2 de 1981 a 1990; 2 cartas sem data. (Vide Ana Pires Pessoa, 2005)

55 85 arquivadores + 6 caixas
56 «A Educação das Mães e das Crianças no Estado Novo: a proposta de Maria Lúcia Vassalo Namorado», tese de douto-

ramento em Ciências da Educação, especialidade História da Educação, de Ana Pires Pessoa (Orientador: Professor 
Doutor Rogério Fernandes), apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 
Lisboa, setembro de 2005 (2 vols.)

57 Ana Pires Pessoa, «Um diálogo silencioso entre duas mulheres – Maria Lamas e Maria Lúcia» [parte 5.3.1.2 da tese 
de doutoramento «A Educação das Mães…», 2005], pp. 1495-1574 (vol. 2)

58 Embora o maior número de cartas esteja compreendido em 50 anos (1921-1970), a maioria da correspondência 
trocada situa-se entre 1931 e 1960. 



[…] [Maria Lamas estava] Sempre a partir e sempre tão perto. 
Sempre tão pessoa e sempre tão parte de um colectivo em que te fundias, em que 

te revias, pelo qual sentias uma infinita ternura, e a que chamaste 
“metade da humanidade” − as mulheres.59

Maria Lamas manteve durante toda a sua vida uma intensa atividade epistolar profissional e 
pessoal (amigos e família). Para a família as cartas de Maria Lamas eram um prolongamento de 
si mesma e uma forma de manter contacto como mãe e avó que estava muitas vezes ausente 
fisicamente, em trânsito, pelo país, pelo mundo. Atenta aos problemas do mundo exterior 
não esquecia o que se passava no seio da sua família e mantinha esta “relação epistolar” com 
cada um (e com todos60), falando dos problemas e anseios de cada um como se ao seu lado 
estivesse. E, se por um lado as cartas eram tão íntimas quanto uma conversa à porta fechada 
no quarto de dormir, por outro cada carta da avó era um evento. Conta a sua neta Maria d’Aires 
que quando chegava uma carta da avó Maria todos tinham de a ler, era um acontecimento. 
Os filhos da Bissú (a sua filha mais nova que vivia com a família em Évora, desde o casamento) 
eram obrigados a escrever à avó, uma rotina semanal que segundo nos diz Maria d’Aires (a 
2ª filha dos quatro que Maria Cândida ─ Bissú ─ teve) se tornava penosa, para aqueles que, 
como ela, não gostavam de escrever: «Nós tínhamos de escrever todas as semanas à avó… 
Então imagine o que era, para uma criança, estar ali a inventar coisas para dizer… E eu que 
nunca gostei de escrever!» Mas esta prática prolongou-se no tempo, e a avó Maria viria a 
tornar-se uma amiga e conselheira imprescindível da prima Maria Lúcia (e dos filhos desta), 
das filhas, sobretudo da mais nova, e dos seus netos e netas, com quem mantinha uma relação 
de grande cumplicidade, (talvez até mais do que com as filhas, sobretudo as duas mais velhas, 
que acabavam por ser mais críticas em relação à forma livre como Maria Lamas conduzia a sua 
vida)61: as cartas serviam o intuito de manter “a conversa em dia” e faziam o longe tornar-se 
perto. João Carlos Pereira Bastos (neto, filho de Maria Emília) refere62 as cartas trocadas com 
a avó durante os anos em que esteve em Angola, na guerra. Em 1961, ele em Angola e ela em 
Paris, ambos afastados da pátria (por motivos opostos), mantiveram intensa troca epistolar 
entre eles, o que terá contribuído para que se criasse, nessa fase, grande intimidade com a avó. 

Por ter sido mãe muito jovem, Maria Lamas acabou por se tornar avó extraordinariamente 
nova (aos 39 anos) e esta coincidência revelou-se feliz na medida em que cada neto pôde 
aproveitar da avó fases diferentes da sua vida. A primeira neta, Maria Leonor Machado 
de Sousa, pôde usufruir do carinho da avó durante a primeira infância, na medida em que 
Maria Lamas estava ainda, a maior parte do tempo, em Lisboa. Maria Leonor recorda, por 
exemplo, os dias passados no Modas e Bordados: «Eu ia para lá, devia ter uns 5 anos, e 
punha-me a escrever à máquina. Podia fazer o que eu queria, ninguém me dizia nada porque 
era a neta da diretora.» A neta mais velha recorda, então, uma avó presente, contadora 
de histórias e escritora de livros, que tinha a intenção de escrever um romance para cada 
neto. E escreveu de facto o primeiro, O vale dos encantos63 dedicado à neta mais velha; 

59 Maria Benedicta Monteiro, in As mulheres do meu país, 2ª ed., p. XXI
60 Expressão usada por Maria d'Aires (neta, filha de Maria Cândida Vassalo e Silva da Cunha Lamas Caeiro), em conversa 

informal (telefónica), em 7 de junho de 2013.
61 «As filhas [mais velhas]eram muito conservadoras, talvez devido à instabilidade familiar que experienciaram.», Maria 

Benedicta Pereira Bastos Monteiro, em conversa informal (telefónica), em 29 de maio de 2013.
62 Em conversa informal (telefónica), em 29 de maio de 2013. 
63 Lisboa, ed. Universo, 1942

os outros romances acabaram por não sair, por falta de tempo e pela urgência de muitos 
outros projetos para realizar. Lembra-se ainda do empenho da avó na criação de eventos 
culturais (como as «matinées d’arte»64) e especificamente na organização da exposição 
«Mulheres Portuguesas − Exposição da obra feminina antiga e moderna de carácter lite-
rário e scientifico» (no salões do jornal O Século, de maio/junho de 193065) e a exposição 
«Tapetes de arraiolos executados pelas mulheres presas na cadeia das Mónicas»66, em 1931. 

4. CANTO DE RUA
«A avó só fazia o que queria e, a certa altura, começou a andar na vida de mala atrás», conta 

a neta Maria Benedicta, referindo ainda, a propósito da “vida de viajante” da avó: «eu só me 
lembro da minha avó já tinha eu 20 anos!». Maria Lamas tinha uma curiosidade e uma vontade 
de agir insaciáveis. Não esperava que alguém tomasse uma atitude, a própria se punha em 
ação e punha os projetos em andamento, quer ao nível literário, quer ao nível da intervenção 
social e cívica: destaque-se a criação e organização de eventos, a direção de revistas, a colabo-
ração em numerosos periódicos e a ativa intervenção cívica e política, a partir de meados dos 
anos 40, através do Conselho Nacional da Mulheres Portuguesas (CNMP) e, posteriormente, 
do Movimento Democrático de Mulheres (MDM). É aos 54 anos de idade que Maria Lamas 
assume a presidência do CNMP, divulgando intensamente a sua atividade e representando o 
Conselho em inúmeros eventos, em Portugal e pelo mundo. A ligação ao Movimento Unidade 
Democrática (MUD), ao MDM e ao CNMP leva a que a polícia política (PIDE) jamais deixe de 
reparar na sua conduta, o que a obrigará a sair do país em 1961. Maria Lamas assume, em 
várias entrevistas67, que a assinatura na lista do MUD68 terá sido o seu primeiro ato político, 
que lhe valeu a prisão (pela primeira vez) em dezembro de 1949.

Nos tempos que passou na prisão69    (períodos relativamente breves) era visitada sobre-
tudo pela família. As cartas trocadas com a prima Maria Lúcia nessa altura são reveladoras 
do apoio e do carinho com que todos a mimavam nestes momentos. Maria Lúcia visitava-a 
sempre que lhe era possível, aliás com a autorização do diretor da prisão de Caxias70. Em 6 de 
outubro de 1950, no dia do seu 57º aniversário, Maria Lamas encontrava-se presa em Caxias, 
mas pôde receber a visita de Maria Lúcia que lhe levou um bolo e uma oferta do marido, 

64 Nos salões do jornal O Século, em 1931
65 Com a colaboração de Gustavo de Matos Sequeira e Cristovam Aires (Filho).
66 A pedido de Maria Lamas as reclusas foram levadas a visitar a exposição, de táxi, escoltadas por guardas à paisana. 
67 Referimos aqui a entrevista que concedeu a Maria Antónia Palla e a Antónia Sousa, RTP, 1974.
68 Após a II Grande Guerra, em 8 de maio de 1945, o Movimento de Unidade Democrática (MUD) criado em outubro do 

mesmo ano para concorrer às eleições para a Assembleia Nacional, em novembro, vai reunir membros da oposição 
republicana e socialista que, desta forma, aproveitam o "espaço de liberdade" que lhes fora dado pelo decreto-lei 
34 938 de 22 de setembro 1945. As listas plurais em vez das listas únicas de candidatura são também assinadas por 
muitas mulheres como Maria Lamas, Cesina Bermudes, Maria Isabel Aboim Inglês, Manuela Porto, Ilse Losa, Elina 
Guimarães, Irene Cortesão, Maria Barroso, Maria Keil do Amaral, Francine Benoît, Maria Palmira Tito de Morais, 
Maria Clementina Carneiro de Moura e Maria Lúcia Vassalo Namorado, entre outras. (Referência obtida em Ana 
Maria Pessoa, 2005).

69 João Carlos Pereira Bastos diz que uma das primeiras recordações que tem da avó é a visita à prisão, tinha ele 8 anos, 
acompanhado pela sua mãe.

70 Carta de João da Silva, Caxias, 28 de agosto de 1950 (referência obtida por Ana Pires Pessoa)



Joaquim Jerónimo Silva Rosa, segundo se lê em carta que, posteriormente, a prima Maria da 
Conceição lhe remete: «(...) o teu bolo, mesmo tostado e tudo, é delicioso! Sucede porém, 
que eu prefiro sempre os bolos e pudins um bocadinho tostados, de forma que até parece que 
foi de propósito... Muito obrigada! Quero ver se escrevo hoje também ao teu marido, para 
lhe agradecer as flores e o empréstimo da jarrinha, que tanto me sensibilizou! Desejo que as 
tuas férias te tenham renovado as energias, para continuares a tua missão tão importante 
mas tão exaustiva, de educadora de Mães! Nem tu imaginas como eu te admiro. Desculpa eu 
escrever pouco mas estou bastante fatigada... de estar, por assim dizer, imobilizada... Custa-me 
escrever... O recurso relativo à minha caução já está nas mãos do juiz.»

Maria Lamas conta, em entrevista dada à RTP em 197471, que esta foi a prisão que mais a 
abalou devido ao isolamento, durante 6 meses. Este «estar imobilizada», que relata na carta, 
levaram-na a um estado que, segundo a própria, foi o que de mais próximo sentiu ao estado 
de loucura e à depressão. A pressão de estar só, numa cela, sob a luz do “luar de agosto” que 
penetrava entre as frestas das grades, é por si descrita à jornalista Maria Antónia Palla como 
um momento de pânico, quase de insanidade: «Não me torturaram fisicamente, mas fizeram 
tudo para diminuir a minha resistência e tirar confiança em mim própria».72

O tal “recurso” referido na carta acabava por sair, finalmente, em sentença de 18 de janeiro 
de 1951, tendo sido libertada no dia seguinte. 

A sua ativa intervenção no debate público e, sobretudo, as ações que promove e em que 
participa na defesa da paz durante o ano de 1950, valeram-lhe esses meses de prisão. No ano 
de 1950, em 25 de maio, Maria Lamas (com Teixeira de Pascoaes) proferira uma conferência 
no Clube dos Fenianos Portuenses, intitulada «A Paz e a Vida», posteriormente publicada 
pela revista Seara Nova e em opúsculo editado pela Associação Feminina para a Paz, em 
195073. O evento foi organizado pela Liga Feminina Pró-Paz e contou com a participação de 
centenas de democratas.74 No mês seguinte o Movimento Nacional Democrático divulgava 
um manifesto contra a vaga de prisões que a PIDE efetuara na altura e, logo no início do 
mês de junho, as operárias têxteis da Empresa da Senhora da Hora (EFANOR), concelho de 
Matosinhos, param os teares como protesto e sinal de solidariedade para com as camaradas 
suspensas. Aos protestos das operárias têxteis seguiram--se os das da indústria conserveira 
(Vila do Conde) em luta contra o patronato e a recusa do pagamento dos salários. Na mesma 
altura75, em Lisboa, Maria Lamas voltava a proclamar, destemidamente, a sua «Paz e a Vida», 
no Museu João de Deus, a propósito do 15º aniversário da Associação Feminina Portuguesa 
para a Paz, momento em que se forma o Conselho Nacional para a Paz, cuja direção Maria 
Lamas integrará posteriormente.

Num momento em que o espectro da guerra ainda pairava sobre a Europa – países e famí-
lias destruídos pelos horrores da II Guerra Mundial e a atmosfera cortante e «saturada»76 da 
guerra fria –, e a par dos movimentos anticoloniais que eclodiam pelo mundo e que, de certo 
modo faziam adivinhar uma guerra colonial portuguesa, para a qual os seus próprios netos 
viriam a ser chamados, Maria Lamas expressava as dúvidas sobre um futuro pacífico para a 
Europa e   aclamava o papel das mulheres para a construção da paz:

71 RTP, 1974 (op. cit.)
72 RTP, 1974 (op. cit.)
73 Maria Lamas e Teixeira de Pascoaes – Duas conferências em defesa da Paz. Porto: Ed. Associação Feminina Portuguesa 

para a Paz, 1950. 
74 Centro de documentação movimento operário e popular do Porto, em http://cdi.upp.pt/cgi-bin/cronologia.py?ano=1950 

(consultado em 12/06/2013)
75 5 de junho de 1950
76 Maria Lamas, «A Paz e a Vida», in Duas conferências em defesa da Paz, p. 16

Não há caminho intermédio. 
Não é possível qualquer posiçãoneutral, de indiferença, seja ela

 real ou aparente. / A incertezado dia de amanhã torna
 depressor, irrespirável, o ambiente internacional e

 reflecte-se, de forma directa, na vida dos cidadãos, fazendo que ela seja, 
inevitavelmente, intranquila e sombria. / […] / Se à mulher cabe, especialmente, 

velar pela infância, ninguém com mais autoridade
 do que ela para combater a guerra, em nome dos filhos que gerou

 nas suas entranhas, e a quem lhe compete defender contra todo o mal. […] 
Auxiliando a defesa da Paz, ela [a Associação] defende a criança, 

ela serve a grande causa das Mães. […] Não se trata de um problema sentimental 
nem de exageros pessimistas. Há nuvens negras no horizonte! Por detrás dessas

 nuvens é possível surgir,  de um momento para outro, o monstro horrível da 
guerra.[…] Se todos nós, homens e mulheres soubermos

querer, a Paz será a mais bela conquista deste século,
 porque a batalha da Paz é a batalha da Vida.77

Maria Lamas fora convidada para dar esta «magnífica lição»78 sobre a Paz, por ser consi-
derada pela organização como «um dos mais altos expoentes das Mulheres que lutam pela 
Paz»79, segundo explicava a presidente da Associação Feminina Portuguesa para a Paz, na 
apresentação da conferência de Maria Lamas: 

A palavra que orientou a sua vida foi Paz, a liberdade básica
 que permite o exercício de todos os direitos.

 Paz não era para ela apenas a não existência de guerra,
 era um ideal mais alto, assente numa sociedade fraterna, tolerante, solidária, 

que proporcionasse a todos os homens e mulheres
 o que de melhor houvesse nas áreas da educação, da saúde

 e do bem-estar a que todos os seres humanos têm  direito legítimo.80

5. ASAS SOBRE O MUNDO
 
Foi nesta luta por um mundo melhor, mais justo, que Maria Lamas em 1947 embarcou 

numa dura volta a Portugal «ao encontro das [suas] irmãs portuguesas», um trabalho de 
grande reportagem, como «jornalista-etnóloga»81, pelas diversas regiões de Portugal, em 
busca da realidade do quotidiano das “nossas” mulheres (do campo, das fábricas, das minas, 
das domésticas, das professoras, das prostitutas… enfim todas as mulheres portuguesas). 
Após o encerramento forçado do CNMP (em 1947), o Estado Novo [na pessoa do Dr. Mário 

77  Maria Lamas, «A Paz e a Vida», in Duas conferências em defesa da Paz, p.29 
78 Palavras de Irene de Castro, presidente da Associação Feminina Portuguesa para a Paz (em 1950), no momento da 

apresentação de Maria Lamas à audiência – Porto, 25 de maio de 1950.
79 Idem  
80 Maria Leonor Machado de Sousa, «Maria Lamas e a Madeira», revista Islenha, Julho-Dezembro de 2011, p. 16. 
81 Maria Benedicta Pereira Bastos Monteiro, in As mulheres do meu país, 2ª ed., 2002, p. XXI



Madeira (governador civil de Lisboa), que fizera cumprir a ordem do encerramento do CNMP, 
e que “discutiu” esta questão com Maria Lamas] garantia que as mulheres portuguesas não 
precisavam de mais instituições ou auxílio pois estavam protegidas pela Obra das Mães pela 
Educação Nacional82. Maria Lamas respondera a esta provocação com um simples: vou verificar 
e depois informo. Levou a sério o desafio e provava, então, com As mulheres do meu país83 que 
as suas concidadãs afinal estavam desamparadas, desprotegidas e eram exploradas sem que 
nada nem ninguém se preocupasse com a sua condição, nem com os seus filhos. É um retrato 
cru, conseguido através da observação in loco, de conversas e fotografias, muitas delas tiradas 
pela própria Kodak da autora, que de burro, de comboio, de carro e a pé, percorreu o país de 
lés-a-lés, continente e ilhas. «O registo de universalidade em que inscreveu este seu trabalho 
[As mulheres do meu país] fará dele, seguramente, uma obra sem tempo, sem pertenças.»84 
Um trabalho ímpar, uma obra que reflete a militância pelos seus ideais, a perseverança na 
busca de justiça para a «outra metade da humanidade»85 [as mulheres] e o seu lado mais 
verdadeiro de respeito e admiração pelo Outro. 

Este diálogo permanente com o Outro e com os outros subjaz à ideia dos “seus” correios de 
leitoras, a que dedicava horas de empenho – por exemplo, no Modas e Bordados (dedicado 
às mulheres) e na Joaninha (sobretudo para as raparigas jovens) – e iniciativas como a grande 
exposição dedicada aos múltiplos trabalhos (artísticos, científicos, literários, etc.) das «Mulheres 
Portuguesas» (título da exposição, inaugurada em 17 de maio de 193086), a exposição de 
livros escritos por mulheres de todo o mundo na Sociedade Nacional de Belas Artes – que 
estaria patente apenas de 4 a 12 de janeiro de 1947, tendo sido imediatamente desmontada 
antes da visita da PIDE (a 13 de janeiro desse ano87) ─, a exposição dos trabalhos das presas 
da cadeia das Mónicas, os inúmeros artigos publicados na imprensa, as conferências/textos 
proferidos ou escritos pela Paz. A sua ânsia de chegar aos outros era, simultaneamente, uma 
busca do Outro e uma busca de si própria: «uma busca sempre exaltada, fremente, inquieta, 
quase imatura na sua premência, não fora a doçura e a tranquilidade com que abria a outros 
espaços de escuta e empatia inefáveis.»88 

82 «Nos Estatutos da OMEN aprovados por decreto 26.893 de 15 agosto 1936 sublinhava-se que esta fora criada para “(...)
estimular a ação educativa da família(...)” e os fins educativos são os de “(...) orientar as mães portuguesas para uma 
ativa difusão das noções fundamentais da higiene e puericultura, para bem educar e criarem os filhos(...)” (Barros e 
Pereira, 1987. p.152) imagem ideal da família e a sua “(...) importância social é reforçada pela legislação até fins dos 
anos 40 com a Constituição de 1933 (...) com a criação da Organização Nacional de Defesa da Família pelo DL. 25.936 de 
17-10-1935, com a Concordata regulada pelo DL 30615 de 25-Julho 1940, pela Obra das Mães pela Educação Nacional, 
pelas Jornadas das Mães de Família, pelo Instituto Maternal da Subsecretaria da Assistência Social (...) criando um 
modelo de família tradicional(...) contra trabalho feminino fora de casa, contra ideias de emancipação da mulher 
e (...) desmoralização dos costumes, e contra a  prostituição e alcoolismo e ideias liberais em face da mulher e dos  
enores(...)”(Batista. 1990. p. 360).  PIMENTEL, Irene Flunser (1996 a) – "Obra das Mães para a Educação Nacional". 
In ROSAS, Fernando; BRANDÃO, J.M. de – Dicionário de História do Estado Novo. 2º v. Lisboa: Círculo de Leitores. pp. 
675-676» (Referências recolhidas por Ana Pessoa, 2005)

83 Ed. Actualis, 1948-1950. Anos mais tarde Maria Lamas publicava, em 1952, A mulher no mundo (dois volumes), 
dedicado às filhas. Uma pesquisa que culminava nestes «dois tomos, com 627 e 650 páginas, desfolhando a vida das 
mulheres nas facetas do trabalho e da vida, nos costumes e nas ideias, indo aos países, das sociedades pré- 
-históricas às grandes civilizações, passando pelos grandes períodos do Renascimento, da Revolução Francesa até 
aos meados do século XX.» Vide site do MDM, página dedicada a Maria Lamas. 

84 Maria Benedicta Pereira Bastos Monteiro, in As mulheres do meu país, 2.ª ed., 2002, p. XXII
85 Idem, ibidem, p. XXI
86 Maria Antónia Fiadeiro, «Maria Lamas e o certame mulheres portuguesas». Revista História, 2000, pp. 46-55.
87 Como se lê na cronologia da vida de Maria Lamas, da autoria de Maria Cândida Vassalo e Silva da Cunha Lamas Caeiro, 

publicada na segunda edição de As mulheres do meu país.
88 Maria Benedicta Pereira Bastos Monteiro, in As mulheres do meu país, 2ª ed., 2002, p. XXI

«Gostaria de ficar à beira de um caminho a conversar com os que passam.»89, dizia Maria 
Lamas, e foi “à beira do caminho” de muitos que esteve esta senhora, de trato tão afável, a 
D. Maria. «A capacidade de chegar aos outros, de os escutar e aceitar na diversidade das suas 
vidas e das suas convicções é o traço de personalidade de Maria Lamas»90, característica que 
a distingue e lhe confere densidade humana e afetiva, na sua vida pública e privada. 

Nos tempos em que viveu na ilha da Madeira91, na década de 50, também se dedicou a 
“escutar” o pulsar do ritmo da(s) ilha(s): além de fazer muitos amigos, dedicou-se a reco-
lher impressões sobre a Madeira e a “escutar”/observar os seus habitantes, homens e, 
claro, mulheres: «O modo de vestir, as casas, a religião, os costumes e divertimentos, tudo 
interessou a Maria Lamas, que na altura não pensaria ainda na obra mais abrangente que 
viria a escrever.»92 (o Arquipélago da Madeira − Maravilha Atlântica, cujo número I da série 
numerada dedicou à sua grande amiga Maria do Carmo Rodrigues, 1956). Seria a Madeira o 
lugar do seu primeiro exílio, e a este lugar maravilhoso voltou aquando da morte súbita de 
uma das filhas, em 1961, à procura do aconchego da natureza, das paisagens indomáveis e 
da «riqueza dos seus seres humanos»93. 

No exílio, em Paris (de 196294 a dezem  bro de 1969), a D. Maria cumprimentava toda a 
gente e recebia pessoas de todos os quadrantes sociais e económicos: intelectuais, artistas, 
políticos e outros emigrantes (económicos) que chegavam a Paris em busca de trabalho. «A 
minha avó recebia toda a gente no seu quarto de hotel, no Quartier Latin. Tinha uma agenda 
onde marcava o atendimento a todos os que o requeriam, mas só da parte da tarde, pois de 
manhã, após o croissant e o café com leite tomado no quarto, passava o tempo a escrever, 
a trabalhar nos seus projetos pessoais e profissionais95. Ela encaminhava os emigrantes que 
chegavam e ajudava-os a encontrar emprego. […] Jamais esquecerei os dois emigrantes 
alentejanos que vi chegar ao hotel, com roupas muito usadas, botas cardadas, chapéu para 
a nuca, no pino do verão, apenas com um bocadinho de papel pardo na mão com o nome da 
pessoa que lhes arranjaria trabalho. E a minha avó conseguia chegar até essa pessoa; tinha 
uma vasta rede de amizades. Ajudava toda a gente.», conta a neta Maria d’Aires que visitara a 
avó por diversas vezes, nos anos em que esta esteve em Paris. A primeira vez foi um presente 
quando acabou o 5º ano do liceu, acabou por ficar dois meses com a avó Maria, dois meses 
de aprendizagens, entre os amigos intelectuais e artistas da avó, exposições, conferências, 
passeios e convívios sociais. «A minha avó teve a possibilidade de assistir a tudo o que estava 
a acontecer em Paris nos anos 60 e eu visitei-a nessa altura e pude desfrutar de tudo o que 
ela vivia e de todos os seus amigos. A guerra na Argélia, os movimentos estudantis, amores e 
desamores… Era curioso, era uma grande contradição: ela tratava-me como se eu fosse uma 
menina de 15 anos do tempo dela (dava-me livrinhos juvenis para ler ) e ao mesmo tempo 
eu convivia com toda aquela gente que estava exilada em Paris e participava das conversas, 
dos debates, do quotidiano».

89 RTP, 1974 (op. cit.) 
90 Maria José Cunha Lamas Caeiro Metello de Seixas, in As mulheres do meu país, 2ª ed., 2002, p. XIX
91 Visitara a Madeira pela primeira vez em 1935, numa viagem que a levou também aos Açores. Nessa altura estabeleceu 

contactos, visitou as regiões e fez algumas conferências. Publicou nessa altura «Visões da Madeira», no Modas e 
Bordados (veja-se o que escreve Maria Leonor Machado de Sousa sobre a presença de Maria Lamas na Madeira no 
artigo publicado na revista Islenha: «Maria Lamas e a Madeira», Islenha, pp. 12-15)

92 Maria Leonor Machado de Sousa, Islenha, p. 13
93 «São muitas as riquezas da ilha, mas nenhuma vale os seres humanos que a habitam. Não me restrinjo ao sentido 

filosófico e universal que esta afirmação possa ter.» Maria Lamas, Arquipélago…, p. 365v 
94 Como se lê na cronologia da vida de Maria Lamas, da autoria de Maria Cândida Vassalo e Silva da Cunha Lamas Caeiro, 

publicada na segunda edição de As mulheres do meu país (em 2002). 
95 É desta época um grande número de traduções de Maria Lamas.



Também o depoimento de Maria da Piedade Morgadinho96, publicado em 200897, revela 
a disponibilidade de Maria Lamas para acolher todos os seus irmãos e irmãs portugueses 
[ou netos e netas, visto que muitos a tratavam por avó, como nos revelou a sua neta Maria 
d’Aires] que a procuravam no pequeno hotel onde estava alojada em Paris: «Já na qualidade 
de funcionária do Partido Comunista Português, no desempenho de uma tarefa, rumei a 
França, onde nunca havia estado, com a minha filha mais velha então com oito meses. Levava 
apenas a indicação de procurar Maria Lamas […] e pedir-lhe que me pusesse em contacto 
com a camarada que o partido me indicara. […] Eram tempos difíceis esses que se viviam em 
França. […] O ambiente em Paris era de cortar à faca. […]todos os dias, invariavelmente ao 
entardecer, Maria Lamas batia-me à porta. Chegava, calma, um sorriso aberto no rosto, uma 
palavra amiga, nas mãos um jornal, uma revista, um doce, uma flor. / […] / Seguiam-se, ao 
crepúsculo, longas conversas, palavras cheias de confiança, de esperança. De uma discrição 
absoluta, jamais me perguntou o que fazia ali, com os meus vinte e três anos e uma filha de 
meses nos braços. Um dia perguntei-lhe porque chegava sempre ao entardecer. Razões haveria, 
certamente. Olhando-me nos olhos, tomando entre as suas as minhas mãos, disse, com sere-
nidade e voz calma: venho a esta hora porque sei, por experiência, que é ao entardecer que 
nós, mulheres, somos assaltadas por pensamentos mais tristes e não quero que te sintas só.»

Também o jornalista Mário Neves98, em 1974, lembrava esses tempos do exílio e o 
caráter abnegado de Maria Lamas, sempre disponível para acolher e ajudar os emigrantes 
portugueses: «Conservo bem fresca na memória a lembrança desse período em que pude 
observar esse esforço abnegado da escritora, ora trabalhando fechada no seu exíguo 
quarto de estudante, ora calcorreando as ruas da cidade para tratar do assunto de um 
amigo ou procurar resolver a situação de algum compatriota desconhecido que a ela 
tivesse recorrido, em hora de incerteza ou desespero. Durante longos caminhos que tive 
então o privilégio de fazer pelo seu braço, através dos bairros de Paris, quando eu próprio 
beneficiei também dessa ação de bondoso missionato, foi-me proporcionada a comove-
dora oportunidade de verificar com que satisfação cumpria essas tarefas frequentes.»99      

Alojada no Grand Hotel Saint Michel, perto da Sorbonne, Maria Lamas assiste à greve 
geral em França e vive os acontecimentos do Maio de 68. Durante o exílio fez inúmeras 
viagens (URSS, China, Albânia, Argélia, Japão, Ceilão...) participando em congressos 
vários pelos direitos das mulheres e pela Paz. Esta era a sua luta, a sua bandeira, e foi com 
grande tristeza que se viu proibida de voltar ao seu país, após uma reunião do Conselho 
Mundial para a Paz, em Viena [de regresso à Europa, após ter participado em diversas 

96 Membro do Partido Comunista Português desde 1954 e funcionária do Partido desde 1957. Foi membro da Comissão 
Central do MUD Juvenil. Trabalhou na Rádio Portugal Livre de 1963 a 1974. Foi membro da DOR Oeste e Ribatejo 
e da DOR Lisboa. Tem desenvolvido tarefas a nível central, particularmente relacionadas com cursos de formação de 
quadros. É membro do Comité Central desde o VIII Congresso. É membro da Comissão Central de Controlo. 

97 Regina Marques (coord.) – A memória, a obra e o pensamento de Maria Lamas. Atas do congresso «Maria Lamas, uma 
mulher do nosso tempo», Porto, 2004. Lisboa: Ed. Colibri/Movimento Democrático de Mulheres, 2008, pp. 137-138

98 Mário Neves, Lisboa, 1912-1999. Jornalista. Foi redator do Século e do Diário de Lisboa e foi cofundador do jornal A 
Capital. Durante a campanha de Humberto Delgado, em 1958, foi Mário Neves que lhe colocou a questão que tanto 
brado iria dar: «Senhor General, se for eleito que faz a Oliveira Salazar?», ao que este respondeu «Obviamente, demito-
o!». Após o 25 de Abril, foi o primeiro embaixador de Portugal em Moscovo (1974-1977) e, em 1979, fez parte do V 
Governo Constitucional, de Maria de Lourdes Pintasilgo, na qualidade de Secretário de Estado da Emigração. Além do 
jornalismo, foi administrador do Instituto Português de Oncologia (1938-1948), Comissário-Adjunto de Portugal na 
Exposição Universal de Bruxelas (1958) e Comissário da Feira das Indústrias Portuguesas, desde a sua fundação, em 
1949, até 1974. Veja-se a biobibliografia de Mário Neves, na página do arquivo e biblioteca da Fundação Mário Soares 
(que alberga o seu espólio) em http://www.fmsoares.pt/aeb/dossiers/dossier08_BKP/03_MNGCE.html  [consultado 
em 18 de junho de 2013]

99 Mário Neves, Esboço de um perfil de Maria Lamas, 1974, p. 22

conferências e viagens na Ásia, nomeadamente a 3ª Conferência Mundial contra as Bombas 
A e H pelo Desarmamento, em Tóquio], como se pode perceber nas palavras angustiadas 
que escreveu à amiga Maria do Carmo Rodrigues, em 10 de outubro de 1957: «Está ainda 
muito viva em mim a dor de me decidir a ficar, por tempo indefinido, separada dos que 
amo. É a primeira vez que cedo a sugestões carinhosas de defesa própria, mas tenho 
consciência de que é um erro. Nada, absolutamente nada, fiz que possa justificar qual-
quer consequência desagradável, nem que me leve a arrepender das atitudes tomadas 
[…] Alguém tem que erguer a sua voz e agir no sentido de pôr termo, rapidamente, às 
experiências termonucleares e a todos os preparativos duma nova guerra, seja qual for o 
país que os fizer. Eu, na minha modéstia, escolhi esse caminho que, sendo de defesa da 
Paz, é também de defesa do futuro dos meus netos e de todas as crianças do Mundo.»100

6. CANTO DO AMANHECER
No regresso do exílio em Paris, em dezembro de 1969, Maria Lamas divide a sua vida entre 

Lisboa e Évora (casa da filha mais nova), mantendo atividade política e cívica. Viveu o 25 de 
Abril já em Portugal101, participando nos movimentos democráticos, com grande entusiasmo 
e esperança no futuro do país: «[nesse dia] senti uma alegria diferente: uma alegria de viver, 
senti-me muito feliz por ter podido viver isso [o 25 de Abril]. […] foi qualquer coisa de novo 
que surgiu na terra portuguesa. […] Portugal vai renascer das suas próprias amarguras. Vai 
fazer um caminho de paz. Não há força nenhuma que possa destruir as raízes de um futuro 
de democracia verdadeira, de fraternidade verdadeira, de liberdade autêntica que o dia 1º 
de maio anunciou.»102 Estas palavras proferia-as aos 81 anos, em entrevista a Maria Antónia 
Palla, expressando uma vontade de viver inigualável, arrebatada, vibrante. Aliás, não era a 
idade que a impediria de amar a vida e os outros.

Depois da «revolução dos cravos», multiplicaram-se as homenagens a Maria Lamas, por 
todo o país. 

Em maio de 1976103, durante uma semana, realizou-se, em Torres Novas, um evento de 
homenagem a Maria Lamas − organizado pelo Movimento Democrático Português e outras 
organizações políticas unitárias, para além de instituições como a Associação Portuguesa de 
Escritores e a Sociedade Portuguesa de Autores104, como se lê no cartaz assinado por Vassalo 
Rosa − que culminou numa sessão comemorativa no Cineteatro Virgínia. O evento não teve 
grande impacto nacional (conforme noticiava o jornal A Forja), mas foi bastante participado 
pela população torrejana105. 
100 Excerto publicado em Maria Leonor Machado de Sousa, «Maria Lamas e a Madeira», revista Islenha, p. 12
101 De referir que é em 1974 que se torna  militante do PCP. O historiador Fernando Rosas aponta a ligação de Maria 

Lamas ao PCP desde 1950. Fernando Rosas, «Maria Lamas e o seu tempo», Estudos Sobre o Comunismo, nº 2, agosto 
de 1984.

102 RTP, 1974 (op.cit.) 
103 8-15 maio de 1976
104 O jornal O Almonda, de 7 de maio de 1976, refere: «Participam nesta homenagem: Choral Phydellius, A.P.E. Associação 

Portuguesa de Escritores, SPA Sociedade Portuguesa de Autores, M.U.T.I. Movimento Unitário de Trabalhadores 
Intelectuais, U.R.A.P União de Resistentes Antifascistas Portugueses, M.D.M Movimento Democrático de Mulheres 
e M.D.P Movimento Democrático Português.» (p. 1) 

105 Segundo testemunhos orais de participantes/organizadores como o advogado Carlos Trincão Marques (conversa 
informal em 14 de junho de 2013)



O jornal O Almonda de 7 de maio divulgava o programa das atividades para essa semana 
de homenagem a «Uma torrejana ilustre em homenagem nacional − Maria Lamas»106 e A 
forja, em 20 de maio de 1976107, lembrava as comemorações, dando conta dos discursos 
proferidos no decorrer da cerimónia dedicada a Maria Lamas, na sessão realizada no Cine-
teatro Virgínia, e das palavras de agradecimento da própria, notoriamente emocionada: «“A 
palavra é de agradecimento perante este ambiente de confiança e de entusiasmo. Mas a 
palavra agradecimento não pode traduzir o que sinto neste momento. Estou emocionada 
não pelas coisas estimulantes que ouvi, mas porque me sinto mais responsável pela situação 
da mulher.” E sempre aplaudida pelas centenas de admiradores e amigos, Maria Lamas foi 
tirando o que de mais íntimo possui dentro do peito: a sua dedicação e o seu amor pelos que 
têm fome de pão e de justiça.»

Na sessão do Virgínia participaram os amigos conterrâneos de Maria Lamas, muitos compa-
nheiros de luta (contra o Estado Novo), familiares e a população em geral: uma festa muito 
concorrida, a que Maria Lamas assistiu, comovida, na companhia da filha Maria Cândida e 
da prima Maria Lúcia Namorado, que, também sensibilizadas com o gesto dos torrejanos e, 
em particular, com a amabilidade dos que as receberam em Torres Novas, escreveram, dias 
depois, a agradecer, enternecidamente, tal homenagem e a amabilidade da receção a Maria 
Lamas:  

Lisboa, 26 de maio de 1976
 Meus amigos, a minha vida […] será a única justificação que poderei dar para só 

hoje dizer quanto lhes estamos reconhecidos pela linda 
homenagem que prestaram a minha mãe. 

Nunca mais esqueceremos todo o calor humano em que a envolveram − nos 
envolveram −, os amigos, os companheiros de luta. 

 O convívio com os amigos torrejanos, a exposição, a lápide, a festa no teatro, são 
momentos e acontecimentos que mais nos prenderão a Torres Novas e a quem 

tudo isso nos proporcionou. Uma vez mais, muito obrigado.  
Maria Cândida Caeiro108 

Bons Amigos,  
Venho agradecer-vos, de todo o coração, as vossas 
delicadezas e atenções, valendo o vosso trabalho!

 Estava tudo muito bem e muito bonito, à altura da nossa querida Maria.
 Ainda bem que ela pôde sentiro carinho e o apreço dos seus conterrâneos […]. 

E eu sinto-me feliz de ter partilhado da alegria que tão afectuosamente nos uniu. 
 M.ª Lúcia Namorado,  Maio, 17, 1976109       

106 Programa: dia 8, sábado, às 21h − abertura das exposições: na União Sindical (que era na rua Carlos Reis), «As 
mulheres do meu país», no Cineclube «As mulheres e o Socialismo» e a «Mulher na Guerra e na Paz»; e no Centro 
Cultural (situado na Praça 5 de Outubro), «Fotobibliografia sobre Maria Lamas». Colóquios − dia 8, às 21h30, 
colóquio-debate «A Guerra e a Paz», orientado pelo Conselho Português para a Paz e a Cooperação. Dia 10 − coló-
quio, na Caixa Agrícola, orientado pelo MDM. Dia 12, 21h30, sessão de cinema, «Congresso Mundial da Mulher», 
orientada pelo MDM. Dia 14, 21h30, sessão pública de homenagem a Maria Lamas: 1ª parte Choral Phydellius, 
2ª parte, presença de representantes de diversas organizações. Dia 15, na Caia Agrícola, sessão do Movimento 
Unitário de Trabalhadores Intelectuais, sobre «Maria Lamas na vida política e cultural.»  

107 p. 6
108 Excerto da carta de Maria Cândida Caeiro, endereçada a Carlos Trincão Marques e sua mulher. A referida carta foi 

gentilmente cedida por Carlos Trincão Marques para esta pesquisa.  
109 Excerto da carta de Maria Lúcia Namorado, endereçada a Carlos Trincão Marques e sua mulher. A referida carta foi 

gentilmente cedida por Carlos Trincão Marques para esta pesquisa.  

Anos mais tarde, em 1982110, Maria Lamas é recebida solenemente nos paços do concelho, 
tendo-lhe sido entregue a medalha de ouro do concelho de Torres   Novas111. Durante este ano, 
o Movimento Democrático das Mulheres promoveu comemorações/homenagens por todo 
o país, bem como uma exposição sobre a vida e obra de Maria Lamas, no Palácio Galveias, e 
uma cerimónia de homenagem nacional no Teatro São Luís.  

Em 1985 e em 1988 deliberou a Câmara Municipal de Torres Novas instituir o nome Maria 
Lamas a uma das ruas da cidade (aquela que sobe da rua da Fábrica à avenida Manuel de 
Figueiredo). 

Em 1987, o MDM (com o apoio da Comissão Cívica e Cultural de Torres Novas e da câmara 
municipal) promoveu (em 4 de outubro de 1987) uma homenagem nacional a Maria Lamas, 
em Torres Novas, com um programa que incluía o descerramento de uma placa toponímica, 
uma volta pela cidade – passando pelas casas onde Maria Lamas viveu –, um almoço--convívio 
e, à tarde, um espetáculo.112 Houve também, em Torres Novas, uma galeria de arte com o seu 
nome, no largo do Paço e, em terreno contíguo à rua Maria Lamas, foi inaugurado em 1994 
(29 de maio113) um jardim e um monumento evocativo à mulher, uma homenagem a Maria 
Lamas. A escultura em mármore, intitulada Mulher, do artista Armando Ferreira114 foi adquirida 
por iniciativa do MDM115 e apoiada pelo Município de Torres Novas. Talvez esta tenha sido a 
última homenagem (pública) prestada a Maria Lamas na sua terra natal. 

A nível nacional, destaque-se a grande exposição promovida pelo Instituto do 
Livro e pela Biblioteca Nacional de Portugal (à época sob a direção de Maria Leonor 
Machado de Sousa, a neta mais velha de Maria Lamas) evocativa da obra de Maria 
Lamas, da qual resultou um exaustivo catálogo bibliográfico116 sobre Maria Lamas.
110 11 de julho de 1982. Em reportagem do jornal O Almonda (de 16 de julho de 1982) pode ler-se parte dos discursos 

proferidos pelo presidente da Câmara Municipal Casimiro Gomes Pereira, Luís Francisco Rebelo – presidente da SPA 
– Maria Virgínia Rocha Pinto – presidente do Conselho Português para a Paz e a Cooperação –, José António Ferro – 
representante do PS na Assembleia Municipal – e de Benvinda Ribeiro – membro da APU na Assembleia Municipal. 
O jornal dá conta da intervenção do jornalista Mário Neves, do presidente da assembleia municipal – Guimarães 
Amora – e as palavras finais, emocionadas, de Maria Lamas. Após a cerimónia 

 nos paços do concelho, foi oferecido um almoço e da parte da tarde seguiu-se um programa musical, na alcaidaria 
do castelo, com a presença dos músicos Carlos Paredes e Fernando Alvim, e os alunos da escola de música do Choral 
Phydellius, bem como o coro. (reportagem de António Lúcio Vieira com fotografias de José Borralho).

111  Em 18 de agosto de 1982 (em Évora), Maria Lamas escreveu uma carta a Benvida Ribeiro (membro da APU na Assembleia 
Municipal) a agradecer o discurso proferido na sessão solene do dia 11 de julho de 1982, em Torres Novas: «Querida 
amiga / Benvinda Ribeiro / […] aqui fica a expressão mais sincera da minha gratidão […] à camarada da APU, a quem 
devo a manifestação de simpatia e apreço que generosamente me dispensaram. / Envio-lhe, num abraço fraterno, o 
meu vibrante obrigada! − desejando e esperando vê-la em breve. / Maria Lamas [assinatura]» (transcrição de excerto 
da carta de Maria Lamas a Benvinda Ribeiro, de 18/08/1982; arquivo pessoal de José Ribeiro Sineiro).   

112 O programa está descrito no jornal O Almonda, de 25 de setembro de 1987. Foram, na altura distribuídos, uns folhetos 
com o mapa do evento, para que os participantes pudessem acompanhar os diferentes momentos da homenagem, 
nos diversos locais: a Esplanada Jardim (na Avenida João Martins de Azevedo), o jardim Maria Lamas e a casa onde 
nasceu Maria Lamas.

113 O jornal O Almonda dá conta do acontecimento em 3 de junho de 1994; e em 10 de junho de 1994.
114 Nascido em 1951 (Alpiarça), o artista Armando Ferreira é o autor da escultura em mármore, em homenagem nacional 

à mulher e, em particular a Maria Lamas (inaugurada em 1994). Em Torres Novas, existem ainda três obras da sua 
autoria: um conjunto escultórico alusivo à Liberdade (no parque da Liberdade, no largo das Forças Armadas), inaugurado 
em 1999; a escultura representativa da lenda do Senhor Jesus dos Lavradores (inaugurada em 2001, em Riachos) e 
uma escultura em bronze dedicada à Juventude, datada de 2002, situada na rotunda com o mesmo nome, na avenida 
Andrade Corvo. Da sua autoria é a conhecida escultura em bronze de homenagem a José Saramago, inaugurada em 
2008, na Azinhaga. [informações sobre o artista recolhidas em http://www.armandoferreira-pintura-escultura.com/
album/galeria1/a-mulher-maria-lamas-ii-jpg/ ]

115 Com empenho particular da torrejana Fernanda Tavares.
116 Biblioteca Nacional de Portugal – Maria Lamas: 1893-1983. (Catálogo) Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do 

Livro, 1993.



 Muitos foram os eventos realizados de homenagem a Maria Lamas desde o dia 25 de Abril 
de 1974 e, sobretudo, nos últimos 30 anos (desde 1983, ano da morte de Maria Lamas): por 
todo o país realizaram--se exposições, espetáculos, conferências e outros eventos artísticos 
e culturais, escreveram-se artigos e teses sobre a sua obra literária, sobre a sua vida como 
lutadora pelos direitos das mulheres e das crian     ças, e como resistente antifascista, defensora 
da Paz; publicaram-se livros, fizeram-se documentários. Concedeu-se o seu nome a ruas, 
jardins e escolas (como foi o caso, por exemplo, da Escola Secundária Maria Lamas, em Torres 
Novas, em 1989117). 

Celebramos de novo Maria Lamas, na sua terra natal – a propósito dos 120 anos do seu nasci-
mento –, lembrando o seu modo fraterno de estar entre os seus, que, na realidade, eram todos 
os cidadãos do mundo unidos num mesmo abraço de paz, harmonia e luz: um legado imaterial 
que perdurará para sempre, imortal, intemporal.

117 Portaria 452/89, de 17 de junho de 1989; existem por todo o país estabelecimentos de ensino com o nome de Maria 
Lamas, referimos esta escola por se situar na sua terra natal.
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SEMPRE MAIS ALTO

120 anos do nascimento

EXPOSIÇÃO



«SEMPRE MAIS ALTO. MARIA LAMAS - 120 ANOS DO NASCIMENTO»
SEMPRE MAIS ALTO foi o lema escolhido por Maria Lamas como mote de vida e de luta, uma 
máxima que o artista Júlio de Sousa transformou em emblema, que Maria Lamas passou a usar nas suas 
cartas e documentos pessoais, no final dos anos 20. 
Na comemoração dos 120 anos do nascimento da escritora torrejana, relembramos a sua divisa, 
partilhando o seu desejo de “ir mais longe”.

PRÓLOGO DE UMA EXPOSIÇÃO
Uma mostra da obra publicada de Maria Lamas exibe-se no átrio da biblioteca. Em ambiente mais 
intimista, revela-se a sua vida: a família, alguns pertences, manuscritos pessoais. O que é público ficou 
do lado de fora, todos o podem ver, ler, saber; dentro da sala, entre os biombos da memória, está o que é 
mais privado: os afetos, os parentescos e relações, as “pequenas coisas”, a mulher. Uma memória afetiva 
de uma Maria Lamas que muitos já nem imaginam. 
As relações familiares, as cartas escritas para os filhos e os netos, as “coisinhas” do dia a dia contam 
estórias e relembram os momentos de uma vida. Um património da família, feito de pequenas 
recordações que, na realidade, são tudo.
 «SEMPRE MAIS ALTO – MARIA LAMAS», exposição comemorativa dos 120 anos do nascimento da 
escritora torrejana, é uma tentativa de reaproximação de Maria Lamas aos seus conterrâneos, através 
da afinidade com os seus objetos quotidianos, com as fotografias de família – tão iguais às das nossas 
casas – e com os seus livros, onde se descobrem dedicatórias escritas à mão, assinadas pela Mãezinha, 
pela Avó Maria ou, simplesmente, por Maria Lamas.



MOSTRA BIBLIOGRÁFICA  
«Comecei a escrever para os outros para ganhar a vida. Mas sempre me lembro de mim a 
escrever. Desde pequena tudo era motivo de reflexão. Recordo-me a pensar, a imaginar 
como seria a vida, o porquê das coisas. Vivia então em Torres Novas. À tardinha, quando 

o sol se punha, ia para a janela do meu quarto e ficava a olhar aquela mancha escura 
que era a Serra de Aire, lá ao fundo, no limite da paisagem e sentia vontade de gritar ao 

mundo tudo quanto me ia dentro. Tive uma infância muito acarinhada, mas não tinha 
com quem falar: os meus irmãos eram demasiado pequenos e a conversa dos adultos não 
me interessava. Comecei então a escrever para mim própria, sem pensar em literatura. 

Escrever era e é, ainda, o resultado da minha constante observação da Vida.»

Palavras de Maria Lamas publicadas no artigo «Traçado de um perfil. Maria Lamas» no jornal O Almonda, 2 de abril de 1993 
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«Nunca fui escritora de romances de aventuras, mas de vida vivida. Até mesmo nos meus 
romances para crianças não há fadas, nem duendes nem príncipes encantados. Tudo é real. 
A realidade tem, em si, fantasia suficiente para alimentar a imaginação do homem.» 

Palavras de Maria Lamas publicadas pelo jornal O Almonda, 2 de abril de 1993 (artigo «Traçado de um perfil. Maria Lamas») 

 

EVOCAÇÃO A MARIA LAMAS - exposição biográfica -

 

«Gostaria de ficar à beira de um caminho a 
conversar com os que passam.»

Depoimento oral de Maria Lamas, recolhido em Maria Antónia Palla 
e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 
1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

 

 Maria Lamas [anos 50]

1.UMA CANÇÃO PARA MINHA MÃE
O primeiro núcleo expositivo abre as páginas do álbum de vida e de estórias de Maria Lamas: os 
primeiros 25 anos da sua vida, passados entre Torres Novas e Luanda/Capelongo (onde viveu com 
o marido, Teófilo Ribeiro da Fonseca, e onde nasceu a primeira filha de ambos), até à partida para 
Lisboa, em 1919, com as filhas Maria Emília e Manuela. Revelam-se imagens e sensações da casa da 
infância, fotografias e objetos dos momentos passados na vila (como o terço, evocação da educação 
religiosa no Colégio das Teresianas, da rua do Salvador) e apresenta-se o seu primeiro núcleo familiar 
(1893-1919), que viria a aumentar, em Lisboa, com o segundo casamento (em 1921) e o nascimento 
da sua terceira filha (Maria Cândida). Maria da Conceição Vassalo e Silva nasceu em Torres Novas, no 
dia 6 de outubro de 1893, no seio de uma família da média burguesia local. Era a mais velha de quatro 
irmãos (Aurora, Joana e Manuel António).

«Sonhar, imaginar para além do que via e sabia foi o prazer mórbido da minha infância, e 
depois, mais intensamente ainda, da minha adolescência, de todas as minhas idades, afinal. 

Apenas os sonhos mudaram…»

Depoimento oral de Maria Lamas, recolhido em Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: 
Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

1. Manuel Caetano da Silva e Maria da Encarnação Vassalo e Silva, pais de Maria Lamas [c.1890]
Reprodução fotográfica a partir de Biblioteca Nacional de Portugal – Maria Lamas:1893-1983. (Catálogo) Lisboa: Instituto da 
Biblioteca Nacional e do Livro, 1993. 



2.Maria da Conceição Vassalo e Silva Ribeiro da Fonseca com o primeiro marido Teófilo José Ribeiro 
da Fonseca [c. 1911] Reprodução fotográfica a partir do documento audiovisual Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa 
− Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. [Disco (DVD), duração aprox. 50 min.]

«Estive em Angola [com Teófilo Ribeiro da Fonwseca] quando tinha dezoito anos – onde 
isso vai! Vivia, nesse tempo, as primeiras horas amargas da minha vida. Acabava de ter a 

minha primeira filha e debatia-me entre o sonho mais puro e a realidade mais cruel. 
Tinha da vida uma noção ingénua […]

Mas já se acendera na minha alma a chama sagrada de um desejo perene de amar, 
compreender, dar – dar tudo, dar sempre o que em mim houvesse de melhor e mais 

sincero como contribuição à Vida.»

Carta de Maria Lamas a Eugénio Monteiro Ferreira (datada de 7 de setembro de 1943), publicada 
em Eugénio Monteiro Ferreira (introd. e notas) – Cartas de Maria Lamas. Coleção «Cultura 
Portuguesa», n.º 7. Porto: Campo das Letras, 2004, p.24

3. Maria da Conceição Vassalo e Silva Ribeiro da Fonseca com as filhas Maria Emília e Manuela, Torres 
Novas, 1913. Reprodução a partir da fotografia publicada em Maria Lamas – As mulheres do meu país. Lisboa: Caminho, 
2002. (2ª ed.), p. XXVII   

4. Maria da Conceição Vassalo e Silva com os irmãos Aurora, Joana e Manuel António [c. 1908]. 
Reprodução fotográfica a partir do documento audiovisual Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria 
Lamas. Lisboa: RTP, 1974. [Disco (DVD), duração aprox. 50 min.]

5. Manuel Caetano da Silva, pai de Maria Lamas [c. 1910]. Reprodução fotográfica a partir do documento 
audiovisual Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. [Disco (DVD), 
duração aprox. 50 min.]

6. Maria da Encarnação Vassalo e Silva, mãe de Maria Lamas [c. 1922]. Reprodução fotográfica a partir de 
fotocópia propriedade de João Carlos Pereira Bastos (coleção particular)

7. Maria Benedicta Vassalo, avó materna de Maria Lamas. Reprodução fotográfica a partir de fotocópia 
propriedade de João Carlos Pereira Bastos (coleção particular)

8. Maria da Conceição Vassalo e Silva Ribeiro da Fonseca com Teófilo José Ribeiro da Fonseca e a 
primeira filha de ambos, Maria Emília [c.1912]. Reprodução fotográfica a partir do documento audiovisual Maria 
Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. [Disco (DVD), duração aprox. 50 min.]

9. Maria Lamas, Torres Novas [c. 1897]  Reprodução fotográfica a partir do documento audiovisual Maria Antónia 
Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. [Disco (DVD), duração aprox. 50 min.]

«Para mim a avó [Benedicta] era a pessoa que eu mais respeitava no Mundo… Olhava-a 
como se ela fosse de uma natureza diferente e não me surpreendia 

se a visse transformar-se em qualquer ser fantástico. […]
Porque me diferenciei tanto dos meus irmãos, se era o mesmo o sangue que nos corria nas 

veias? Os meus irmãos… só mais tarde surgiram na minha vida. Eu nasci primeiro. […]
Teria sido bonita, a minha mãe? Quis descobrir o seu encanto de rapariga; olhei para ela 

com olhos curiosos, imaginando-a nova, fresca e gentil. […]
Entre mim e o meu pai ia surgindo uma espécie de secreta compreensão, que nem um nem 

outro saberia definir, mas que nos unia em misterioso entendimento.»

Maria Lamas – «O Despertar de Sílvia [fragmentos de uma confissão]». 
As 4 Estações. Tomo I. Lisboa: Actualis, 1949 (pp. II, III, VIII, XII) 

«Em nossa casa havia uma grande varanda 
envidraçada. Os vidros, de vários tamanhos e 
feitios eram de cores diferentes. Eu gostava 

de olhar através deles, imaginando paisagens 
fantásticas, todas azuis, amarelas, vermelhas, 

verdes. Por fim fatigava-me. As cores 
mudavam, mas era sempre o mesmo céu, as 

mesmas árvores, as mesmas coisas. As pessoas 
davam-me a idêntica sensação de monotonia.»

Maria Lamas, «O Despertar de Sílvia 
[fragmentos de uma confissão]». 

As 4 Estações. Tomo I, Lisboa: Actualis, 1949, p. V.
           

Alunas do colégio de «Jesus, Maria, José», de Torres Novas.  Maria Lamas é a 2.ª a contar da direita na fila de trás. 
Rep. fot. de 1907.[Fotografia recolhida a partir da obra Biblioteca Nacional de Portugal – Maria Lamas: 1893-1983. 

(Catálogo) Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1993, p. 109 (n.º 699).]

«Aos dez anos internaram-me num colégio de freiras e explicaram-me que eu ia 
tornar-me uma senhora, aprender português, francês, lavores e piano. […] A ideia de 

professar punha-me em estado de exaltação, como se me percorresse a alma e o corpo o 
pressentimento de qualquer coisa muito secreta, um doce prazer ainda ignorado.»  

Maria Lamas, «O despertar de Sílvia», As 4 estações, tomo I, Lisboa: Actualis, 1949, p. VII

Terço em madeira de Maria Lamas. Propriedade de Maria João da Rocha Afonso

«Em pequenina ensinaram-me a pedir tudo ao Pai do Céu. 
Sempre que trovejava, diziam-me: “É o Pai do Céu a ralhar!” 
[…] No meu cérebro de criança, a ideia do Pai do Céu, ia-se 
definindo: era o dono do Mundo; premiava e castigava; dava a 
saúde e a doença; tinha na mão a sorte de cada criatura.»

Maria Lamas, «O Despertar de Sílvia [fragmentos de uma confissão]». 
As 4 Estações. Tomo I. Lisboa: Actualis, 1949, p. IV.  

Vista da casa onde nasceu Maria Lamas, Rua dos Anjos, Torres 
Novas. Ao fundo pode ver-se a capela dos Anjos, extinta na 
década de 60 do século XX [Reprodução digital do Arquivo 
Municipal de Torres Novas; original desconhecido] 



   

Maria lamas na quinta do Carrascal, em Torres Novas. 
Rep. fot. de 1915. [Fotografia recolhida a partir da obra 
Biblioteca Nacional de Portugal – Maria Lamas: 1893-1983. 
(Catálogo) Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do 
Livro, 1993, p. 109 (n.º 713).]

Maria Lamas, 1921. 
Photo Bobone. 1 fotografia sépia; 15,5x11 cm. Fotografia colada sobre 

cartão 29x23 cm. Contém dedicatória autógrafa de Maria Lamas 
a Manuela, sua filha, datada de 25 de dezembro de 1921.
Coleção particular de Maria Leonor Machado de Sousa.

Maria Lamas, o marido Alfredo da Cunha Lamas e a filha Maria Cândida, no Luso, 
setembro de 1927
[reprodução fotográfica a partir de As Mulheres do meu país, 2ª ed., Ed. Caminho, 
2002, p. XXVIII] 

Maria Lamas com as três filhas (Maria Emília, Manuela e Maria Cândida), 
na casa da família, em Benfica, c. 1927. [original p&b, 14x9 cm] 
Coleção particular de Maria Leonor Machado de Sousa.

Caixinha de remédios, pertencente a Maria Lamas. [anos 20/30]
Coleção particular de Maria Benedicta Pereira Bastos. 

2. VERDES ANOS
A máquina de escrever de Maria Lamas relembra a sua atividade profissional, indissociável do 
jornalismo, a sua primeira profissão. Foi autora de romances e contos infantis, tradutora, jornalista 
e editora. Entre outros trabalhos e projetos, criou revistas infantis e dirigiu a Modas e Bordados, 
revolucionando a linha editorial da revista ao transformá-la num espaço para “escutar” as mulheres, 
num movimento silencioso e subtil de transformação das portuguesas. Responsáveis pela educação dos 
filhos, elas surgiam como motor de uma engrenagem mais vasta de mudança das mentalidades e das 
práticas quotidianas.
“Verdes anos”, pois: neste seu recomeço (1919/20), em Lisboa, iniciava uma vida repleta de descobertas 
– intelectuais, pessoais e afetivas. Conheceu gente da elite intelectual portuguesa: artistas, políticos, 
entre outras personalidades influentes na esfera pública, e muitos tornaram-se verdadeiros amigos e 
companheiros da luta pela Liberdade e pelos direitos das mulheres e das crianças. 

«Eu descobri Lisboa à noite. E de dia. Descobri os jornais, descobri os artistas. Passavam 
todos por ali. A minha vinda para Lisboa marca outro período da minha vida, põe-me em 
frente de outras realidades, as realidades de uma mulher sozinha, em face da conquista da 
própria vida.»

Depoimento oral de Maria Lamas, extraído de Gravações Palla/Jacinto 1973, arquivo privado 
de Orquídea Baptista, publicada em Maria Antónia Fiadeiro – Maria Lamas, biografia. Lisboa: 
Quetzal, 2003, p. 55  

Maria Lamas, 1929. 
Vinicio [atelier fotográfico]; 1 fotografia sépia 22x17,5 cm 
(impressa sobre cartão 29,5x23 cm). Contém dedicatória 

autógrafa de Maria Lamas a Manuela, sua filha, datada de 
fevereiro de 1930.

Coleção particular de Maria Leonor Machado de Sousa.

Maria Lamas numa das «Tardes Literárias», dos salões do jornal 
 O Século, com a musicóloga Francine Benoit, à sua esquerda, e a 

declamadora Manuela Porto, à sua direita. 
Nos anos 30, Maria Lamas promove várias iniciativas culturais 
cujas protagonistas eram mulheres artistas/autoras. «Mulheres 
Portuguesas − Exposição da obra feminina antiga e moderna de 
carácter literário e scientifico» e, anos mais tarde, a exposição 
de livros escritos por mulheres de todo o mundo na Sociedade 
Nacional de Belas-Artes (janeiro de 1947) são dois exemplos do 
dinamismo e do mérito de Maria Lamas enquanto organizadora 
de eventos culturais.  
[reprodução a partir da fotografia publicada em Maria Antónia 
Fiadeiro – Maria Lamas, biografia. Lisboa: Quetzal, 2003] 



«O jornalismo foi a minha grande escola. Foi ele que me fez tomar consciência da 
possibilidade de me exprimir escrevendo, dando-me confiança para o fazer.»

Maria Lamas, citação extraída de Maria Benedicta Vassalo Pereira Bastos Monteiro – «Maria Lamas - Uma mulher, Uma 
escritora, Uma lutadora, Uma memória.» Congresso Mulher Migrante. Maia, 24 de novembro de 2011. (Comunicação 

publicada on-line em http://mulhermigranteemcongresso.blogspot.pt/2012/03/comunicacao-de-maria-benedicta-monteiro.html)

Maria Lamas, Funchal (anos 50) 
[reprodução a partir da fotografia publicada em 
Maria Lamas – As mulheres do meu país. 
Lisboa: Caminho, 2002. (2ª ed.),p. XX] 

3. ASAS SOBRE O MUNDO
A ação política e cívica de Maria Lamas decorre em três mundos: o das Mulheres (e dos seus direitos), 
o da Paz e o da Liberdade.   
Em 1947, empreendeu uma grande viagem pelo país em busca das suas «irmãs portuguesas», da 
professora à operária, de Lisboa a Trás-os-Montes e ilhas. A edição do retrato social As mulheres do 
meu país (1948-50) foi a sua resposta à indiferença do governo em relação à condição feminina e à 
extinção do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. 
Assistindo às duas guerras mundiais e ao desespero do espectro de um conflito nuclear, nos anos 50, 
assumiu a militância pela Paz: proferiu conferências, esteve na fundação da Comissão Nacional para 
a Defesa da Paz e foi membro do Conselho Mundial da Paz (CMP), o que lhe abriu as portas para a 
participação em congressos na URSS, na China ou no Japão. Nestas viagens explorou outros costumes, 
fez amizades e travou conhecimento com as mais altas entidades, como Chu En Lai, primeiro primeiro-
ministro da República Popular da China. 
Foi com grande tristeza que se viu proibida de voltar a Portugal continental, em 1957, quando 
regressava de um congresso em Viena. Refugiou-se então na Madeira e acabou por se exilar cinco anos 
depois em Paris, até de 1969. 

«Olhei à minha volta e comecei a reparar melhor nas outras mulheres: umas resignadas e 
heróicas na sua coragem e silêncios…» 

«…havia, por momentos, a sensação esmagadora da injustiça e do sofrimento que ao longo 
de milénios têm ferido e ferem ainda, na maior parte do Mundo, a metade feminina do 

género humano.»

Maria Lamas – As mulheres do meu país. Lisboa: Actualis, 1948-1950, p. 5 e Maria Lamas – A Mulher no mundo, 
vol.II, Rio de Janeiro: Livraria Ed. Casa do estudante do Brasil, 1952-1954, p. 646

   

Maria Lamas na China, com Chu En Lai (1.º primeiro-ministro  
 da República Popular da China),  1957

«Se todos nós, homens e mulheres soubermos querer, a Paz será a mais bela conquista 
deste século, porque a batalha da Paz é a batalha da Vida.» 

Maria Lamas, «A Paz e a Vida», in Duas conferências em defesa da Paz, 
Porto: Ed. Associação Feminina Portuguesa para a Paz, 1950, p.29

«Eu, na minha modéstia, escolhi este caminho que, sendo de defesa da Paz, é também de 
defesa do futuro dos meus netos e de todas as crianças do Mundo.»

Excerto de uma carta de Maria Lamas para Maria do Carmo Rodrigues, em 10 de outubro de 1957, publicado em Maria 
Leonor Machado de Sousa – «Maria Lamas e a Madeira», revista Islenha, Separata da revista Islenha. Funchal: Secretaria 

Regional do Turismo e Cultura/Direção Regional dos Assuntos Culturais, julho-dezembro de 2011, p. 12

Carteira profissional (jornalista) de Maria 
Lamas, 1934. 
[Reprodução a partir da fotografia publicada 
em Maria Antónia Fiadeiro – Maria Lamas, 
biografia. Lisboa: Quetzal, 2003]

«A lenda da borboleta». Palavras de Rosa Silvestre. Ilustração 
de Roberto Araújo. [c. 1940] Maqueta de livro: 10 folhas de cartão, 
com texto e ilustração/colagens + 2 folhas - capa/contracapa. Inédito. 
Coleção particular de Maria Leonor Machado de Sousa.

Boneca Chica Pardoca [12 cm (alt.) x 8,5 cm (larg.)], 
em cerâmica da SECLA (Sociedade de Exportação 
e Cerâmica Lda., Caldas da Rainha), a partir do 
desenho original de Fernando Carlos Pereira Bastos.
Final dos anos 40 (?).
Coleção particular de Maria Paula Lamas Caeiro.

Prova de impressão da prancha da Chica Pardoca, 
figura desenhada por Fernando Carlos Pereira 
Bastos, para ilustrar as “aventuras” desta personagem 
criada por Maria Lamas (inspirada na personagem 
Becassine, de Jean-Charles Pichon). As Desventuras 
da Chica Pardoca publicava-se na revista Joaninha. 
Coleção particular de M.ª Benedicta Pereira Bastos.



Relógio-despertador (de viagem) de corda, embutido em caixa de cor 
castanho claro com dourado; marca EUROPA.[ Anos 60?] 

Dimensões da caixa 7,5 cmx7,5 cm. 
Coleção particular de Maria d’Aires Caeiro.

«Em 1953, encontramo-la 
em Copenhaga no Congresso 

Mundial das Mulheres. 
“Desde esta data passei 
a assistir anualmente a 

todos os congressos em que 
se expressava a luta pela 

libertação da Mulher ou o 
combate pela paz.” Nesse 

mesmo ano Maria Lamas passa 
a fazer parte do Conselho 

Mundial da Paz, na reunião 
ocorrida em Bucareste.»

 
«Maria Lamas símbolo da mulher 

portuguesa», jornal A Forja, 
6 de maio de 1976, p. 5 

Conjunto “pastas de congressos”. 
Coleção particular de Maria d’Aires Caeiro.

- Pasta do Congresso Mundial das Mulheres, 24-29 de junho de 1963.Pasta cartonada com forra em plástico azul; com 
ranhura para inserir bloco de notas. Contém esferográfica com a inscrição VLASTA. Na capa, está embutida a imagem do 
congresso com a respectiva designação em várias línguas (canto superior esquerdo), bem como o local e a data onde se 
realiza, em russo (canto inferior direito). 
 
- Pasta cartonada com forra em plástico castanho; com ranhura para inserir bloco de notas. Contém bloco de notas com a 
inscrição Weltkongreß im Internationalen Jahr der Frau 1975 Berlin, Hauptstadt der DDR. Na capa, impressão da imagem 
do congresso com a respectiva designação, data e local:  Weltkongreß im Internationalen Jahr der Frau Berlin 1975 DDR.

- Pasta cartonada com forra em plástico azul-escuro. Contém na capa etiqueta escrita à máquina com a seguinte inscrição: 
Mde MARIA LAMAS.

- Pasta cartonada com forra em plástico azul/cinza claro, com fecho. Contém, no interior, a seguinte inscrição THE THIRD 
WORLD CONFERENCE AGAINST A&H BOMBS AND FOR DISARMAMENT TOKYO, 6-16 AUGUST 1957.

NAS ASAS DA SAUDADE… 
«Tão longe e tão perto», Maria Lamas manteve durante toda a vida uma intensa atividade epistolar 
profissional e pessoal. Para a família, as cartas eram um prolongamento de si mesma e uma forma de 
manter contacto como mãe e avó que estava muitas vezes ausente fisicamente, em trânsito, pelo país e 
pelo mundo. Atenta aos problemas do mundo exterior, não esquecia o que se passava no seio da família 
e mantinha esta “relação epistolar” com cada um e com todos, falando dos problemas e anseios de cada 
um como se a seu lado estivesse. E se as cartas eram tão íntimas quanto uma conversa à porta fechada 
no quarto de dormir, cada carta da avó era um momento marcante.

«Na minha vida dá a impressão de que vivo indiferente a tudo e a todos, mas está longe 
de ser verdade […] sinto uma ternura infinita pelas pessoas que compõem o meu pequeno 

mundo: as minhas filhas, os meus netinhos e poucas mais.» 

[Carta de Maria Lamas a Maria Lúcia Namorado, em 19 de julho de 1937, publicada em Ana Pires Pessoa – «A Educação das Mães 
e das Crianças no Estado Novo: a proposta de Maria Lúcia Vassalo Namorado», tese de doutoramento em Ciências da Educação, 

especialidade História da Educação de Ana Pires Pessoa (Orientador: Professor Doutor Rogério Fernandes), apresentada à Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, setembro de 2005, p. 1528 (vol. 2)]

Maria Lamas com a neta mais velha ao colo, Maria Leonor Ribeiro da 
Fonseca Calixto (Machado de Sousa), [c. 1932/33]. Fotografia sépia 
17,5x12,5 cm, com moldura, vidro e aplique para pendurar na parede.
Coleção particular de Maria Leonor  Machado de Sousa.

Maria Lamas e a filha Maria Cândida, 1944.
Fotografia Brasil, Lisboa. Fotografia sépia 9x13,50 cm. Com 
dedicatória autógrafa de Maria Lamas (e Bissú) a Manuela, 

sua filha, datada de dezembro de 1944 [no verso].
Coleção particular de Maria Leonor Machado de Sousa.

Conjunto de cartas e postais 
escritos por Maria Lamas 
à filha Maria Emília e aos 
netos.
Coleção particular de Maria 
Benedicta Pereira Bastos e 
José Gabriel Pereira Bastos.



4. CANTO DE RUA 
Maria Lamas não esperava que alguém tomasse uma atitude: entrava em ação e punha os projetos 
em andamento, quer ao nível literário ou da intervenção social e cívica. Organizou exposições (por 
exemplo, a «Mulheres Portuguesas − Exposição da obra feminina antiga e moderna de carácter literário 
e scientifico», em 1930, ou a de livros de mulheres de todo o mundo, em 1947), dirigiu e colaborou 
em periódicos e, a partir dos anos 40, teve uma ativa intervenção cívica e política através do CNMP e, 
posteriormente, do Movimento Democrático de Mulheres (MDM). A ligação ao Movimento Unidade 
Democrática (MUD), ao MDM e ao CNMP leva a que a polícia política jamais deixe de reparar na sua 
conduta, obrigando-a a sair do país, após diversos períodos na prisão desde 1949. 
Colabora desde os anos 50 com o PCP e, durante o exílio, em Paris, recebia portugueses de todos 
os quadrantes sociais e económicos. Alojada num hotel do Quartier Latin, perto da Sorbonne, no 
coração das manifestações do Maio de 68, assistiu esfusiante, jovem (apesar dos seus quase 75 anos) e 
entusiasmada, aos novos amanhãs que se cantavam.  

«A minha avó recebia toda a gente no seu quarto de hotel, no Quartier Latin. Tinha uma 
agenda onde marcava o atendimento a todos os que o requeriam, mas só da parte da tarde, 

pois de manhã, após o croissant e o café com leite tomado no quarto, passava o tempo 
a escrever, a trabalhar nos seus projectos pessoais e profissionais. Ela encaminhava os 

emigrantes que chegavam e ajudava-os a encontrar emprego. […] tinha uma vasta rede de 
amizades… Ajudava toda a gente.» 

Maria d’Aires Caeiro
[neta de Maria Lamas, filha de Maria Cândida Caeiro, em conversa informal (telefónica), em 07/06/2013]

 

      
Folheto do Grand Hôtel Saint Michel (Paris).Contém 
imagens do interior do hotel (dos quartos, 

 da sala de jantar e a vista do último andar). Dimensões 10 
cm x21 cm (tríptico fechado). 
Coleção particular de Maria d’Aires Caeiro.

Conjunto de pequeno-almoço, pertencente a Maria 
Lamas. A escritora usou estas peças no exílio, durante a 

sua estadia no Hotel St. Michel, em Paris (anos 60).

- Serviço de chá de 2 peças: chávena 
e pires, em cerâmica, com o carimbo do fabricante com 

a seguinte inscrição«Villeroy & Boch Mettlach Made 
in France-Saar  Economic Union DORIS». 

Ano (1945-1956, datas de existência da marca). 
              Coleção particular de Maria Paula Lamas Caeiro.       

- Tigela em pirex com a inscrição MADE IN DURALEX FRANCE [anos 60] e 
conjunto de 2 facas de pão [faca com cabo em plástico de cor vermelho claro com a 

inscrição 32 TREINTE DEUX DUMAS AINE INOX na lâmina. Anos 60.
Coleção particular de Maria d’Aires Lamas Caeiro.  

Maria Lamas (ao centro) com a neta Maria Benedicta Pereira Bastos e o 
amigo João David Pinto Correia, à porta do Grand Hotel Saint Michel, na 
Rue Cujas, em Paris. 1968. 
Coleção particular de Maria Benedicta Pereira Bastos. 

«Não me torturaram fisicamente, mas fizeram tudo para diminuir a minha resistência e 
[me] tirar confiança em mim própria.»

Depoimento oral de Maria Lamas, recolhido em Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: 
Maria Lamas. Lisboa: RTP, 1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

 

   

Maria Lamas, Moscovo, 1953  Xaile em lã, branco. 
    Tricot. Dimensões (triângulo): 193 cm X 128 cm x128 cm; franjas com  
    c. 15cm [anos 50/60]. Coleção particular de Maria d’Aires Caeiro.

«Sucedeu que este Inverno foi particularmente duro para a minha pouca resistência física 
– o mais tormentoso, sob esse aspecto, que até agora passei em França.» 

Paris, 29 de março, 1968. In Eugénio Monteiro Ferreira (introd. e notas) – Cartas de Maria Lamas. 
Coleção «Cultura Portuguesa», n.º 7. Porto: Campo das Letras, 2004 p. 67

«Muitos temporais têm passado por mim. Alguns tremendos. E deixaram ruínas. Mas tenho 
conseguido – posso dizê-lo sem receio de exagerar – renascer da minha própria angústia 

mais desejosa ainda de dar, dar tudo quanto em mim caiba, para a renovação do mundo. O 
máximo que tenho para dar é a vida…» 

Paris, 14 de janeiro de 1965. In Eugénio Monteiro Ferreira (introd. e notas) – Cartas de Maria Lamas. 
Coleção «Cultura Portuguesa», n.º 7. Porto: Campo das Letras, 2004, p.63



«…quanto ao problema que acima de 
tudo me interessa neste momento: o rumo 
que é preciso dar, firmemente, à luta que 
vimos travando contra o regime salazarista 
que oprime Portugal. Estou cada vez mais 
convencida de que é indispensável pôr 
essa luta acima de interesses partidários 
e divisões de grupos, numa unidade 
autêntica de ação e com uma visão lúcida 
e verdadeiramente portuguesa das nossas 
realidades. Estou disposta a dar o que 
me resta de energia a essa solução do 
nosso gravíssimo problema, embora me 
reconheça extremamente cansada e não 
esconda a minha tristeza, posso mesmo 
dizer a minha descrença relativamente à 

boa vontade, absolutamente séria, e a coragem moral de passar por cima de erros cometidos 
e reconhecidos, indispensáveis para um novo ponto de partida […]. Creio ter chegado a hora 
de pôr realmente a causa da democracia em Portugal, que nos une, definitivamente acima 
do que consciente ou inconscientemente se lhe tem sobreposto, de forma tão desprestigiosa 
e errada para o fim que urge atingir.»

[Cannes, 9 de janeiro de 1966; carta de Maria Lamas para Francisco Ramos da Costa e sua mulher. Arquivo digital Casa Comum/
Fundação Mário Soares, acessível on-line CasaComum.org/Fundação Mário Soares, Fundo Francisco Ramos da Costa]

 

5. CANTO DO AMANHECER

O amanhecer de Abril em Portugal e o retorno de Maria Lamas às origens, na última década da sua 
vida, é documentado através de cartas, cartazes e fotografias das visitas de Maria Lamas a Torres 
Novas, testemunhos guardados nas gavetas de camaradas e amigos torrejanos. Momento especial foi o 
regresso à terra natal, em 1976. Maria Lamas, com 82 anos, subiu ao castelo e contemplou a serra de 
Aire, esse lugar tão seu, o sítio que desde pequena escolhera como «o lugar predileto da [sua] solidão».
Em 1983, viria a falecer em Lisboa, três meses depois de comemorar o seu 90.º aniversário junto da 
família.

«[O 25 de abril de 1974] foi 
qualquer coisa de novo que 
surgiu na terra portuguesa! […] 
Portugal vai renascer das suas 
próprias amarguras. Vai fazer 
um caminho de paz. 
Não há força nenhuma que 
possa destruir as raízes de 
um futuro de democracia 
verdadeira, de fraternidade, de 
liberdade autêntica que o dia 1.º 
de maio anunciou.»

Depoimento oral de Maria Lamas, recolhido 
em Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − 
Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: RTP, 
1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

Maria Lamas, Torres Novas, maio de 1976

Folheto-programa da homenagem realizada a Maria Lamas, em Torres Novas, em maio de 1976.
Coleção particular de José Ribeiro Sineiro.

Homenagem ao general Humberto 
Delgado, Brogueira (Torres Novas), 
22 de setembro de 1974.
Maria Lamas presidiu a sessão.
Na foto, em primeiro plano: Virgínia 
Moura, António Canelas, Maria 
Lamas, José Duarte da Piedade, 
Helena Cidade Moura, Raul Rêgo, 
Maria Barroso, Manuel Serra.
Coleção particular de José Ribeiro 
Sineiro.

Maria Lamas com Faustino Bretes, numa 
das casas da família de Maria Lamas que 

fora, posteriormente, sede do PCP em 
Torres Novas. Torres Novas, 1976.

Na fotografia: Faustino Bretes, Maria 
Lamas, Aurora Bretes (filha de Fausino 

Bretes) e José Alberto Marques.
Coleção particular de 

José Ribeiro Sineiro



VASSALO - Maria Lamas. 8-15 Maio 1976. 
Torres Novas: [s.n.], 1976. 
Cartaz [55x37 cm] 
Coleção particular de Carlos Trincão Marques

      

Maria Lamas no castelo de Torres Novas [c. 1930]. 
Reprodução fot. extraída de Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. 

Lisboa: RTP, 1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

«A serra ao longe a sumir-se; o rio (não o vejo) que vai e vem […] 
O meu lugar nesta terra é este, onde quer que eu esteja, é este.»

Depoimento oral de Maria Lamas, recolhido em Maria Antónia Palla 
e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. 

Lisboa: RTP, 1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

EPÍLOGO
Releem-se os pensamentos de Maria Lamas, reveladores da personalidade de uma mulher intensa e 
profundamente engagée nas suas  causas, mas que se manteria sempre, e para sempre, ligada aos seus.

«[…] desci ao fundo dos abismos e não 
deixei nunca de ter claridade na alma. 
Sofri todas as dores, conheci todo o 
mal e não perdi a serenidade nem 
deixei de ser pura. Os meus olhos… 
embora fatigados podem olhar... a luz 
de frente!»

Lisboa, 7 de setembro de 1943
Excerto de uma carta de Maria Lamas para Eugénio 
Monteiro Ferreira (Lisboa, 7 de setembro de 1943), 
publicada em Eugénio Monteiro Ferreira (introd. e 
notas) – Cartas de Maria Lamas. Coleção «Cultura 
Portuguesa», n.º 7. Porto: Campo das Letras, 2004, p. 24.

Maria Lamas, 1972 
(fotografia da autoria de Isabel Soares)

«O drama do escritor e do artista, em 
face de restrições arbitrárias que se 
opõem à sua realização plena, ficará 
na história do Homem como um dos 

maiores e mais graves erros cometidos 
contra o espírito. 

As nossas palavras relembrando que, 
sem liberdade de expressão não há 

verdadeira força moral nem é possível 
aperfeiçoar o Homem, são como um 
brado, fremente de sinceridade e de 

amargura também […] 
O que nós pensamos e sentimos, muitos 

e muitos pensam e sentem. Não é, 
portanto, uma voz isolada, a nossa.»  

«A Liberdade de expressão», República, 
21 de abril de 1951, p. 4 [Apud Maria Antónia Fiadeiro, 

Maria Lamas, biografia. Lisboa: Quetzal, p. 226

Maria Lamas, maio de 1976, Torres Novas 



Busto de Maria Lamas. 
Escultura em gesso, 43x23x26cm
Autoria: Júlio de Sousa. Ano: 1929
Coleção particular de Maria Benedicta Pereira Bastos

«Apesar do sofrimento, 
estou convencida de que as únicas coisas 

que valem a pena na vida são sonhar e lutar.»

Depoimento oral de Maria Lamas, recolhido em 
Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa − Nome de mulher: Maria Lamas. Lisboa: 

RTP, 1974. Disco (DVD), duração aprox. 50 min.

Maria Lamas [anos 40]
[Reprodução a partir da capa da obra Maria Antónia Fiadeiro -  
Maria Lamas, biografia. Lisboa: Quetzal editores., 2003.]

 Colar de Maria Lamas [anos 40]
 Coleção particular de Maria d’Aires Caeiro
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