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Pref6cio 

Ao estudar uma assaciac;:aa de mulheres fundada nos anos trinta e 
que conseguiu manter-se ate 1952, a Lucia Serralheiro fez uma escolha 
notavel dado que no munda do assaciativismo das mulheres portuguesas 
do seculo XX, que comec;:a a ser bem analisado, este grupo nao reteve 
ainda suficientemente a atenr;:ao do(a)s histariadores1

. Assim J esta 
investigac;:ao, fruto de uma otima dissertac;:ao de Mestrad01 vem preencher 
uma lacuna na histariografia. A Associac;:ao Feminina Portuguesa para a 
Paz (AFPP) foi criada na decada de trinta, mais precisamente em 1935, 
c conheceu uma certa txtensao, formando uma delega~ao no Porto em 
1942 e alguns anos depois, em 19501 em Coimbra. A vida da AFPP durau 
dezassete anas em Lisboa, dez no Porto e apenas dois em Coimbra. Se 
esta existencia tem sido relativamente curta comparando-a com aquela 
do Canselho Nacianal das Mulheres Partuguesas (CNMP, 1914-1947) 
que perdurou mais de tres decadasJ convem lembrar que a AFPP surge 
no Estado Novo e sobreviveu durante a segunda guerra mundial para ser 
encerrada em 1952, em plena guerra fria. 

Nascida no periodo entre as duas gu€rras, 0 objectiv~ daAF~P era 
como 0 seu nOr.1e indica: "0 desenvolvimento da paz universal". Este 
tema da paz era tambem querido de autras assoc1a;;;:oes de mulheres 
como 0 CNMP que Ihe dedicava uma comissao. 

Num contexto ditatoriai, a AFPP orientau as suas actividades 
na area da cultura: conferencias, cursos (cursos de dactilografia e de 
puericultura nomeadamente), expasic;oes e projec;:oes cinematagraficas. 
A associac;:ao dava uma grande importancia a leitura criando, com 
sucesso, uma bibliateca. Este enfoque na leitura era partilhado por 
outras associac;:oes de mulheres e nomeadamente tambem pela CNMP. 
Educar as mulheres era uma priJridade bem como contribuir para 
a divulga.;ao dOl cultura. Nao convem esquecer que os dais primeiros 
congressos feministas em Portugal, que tiveram lugar em 1924 e 1928, 
tinham par tftulos congressas feministas e de educar;:ao. 

Atraves de multiplas conferencias acerca da literatura, as socias 
da AFPP eram mulheres cultas tais como lise Losa; Matiide Rosa Araujo, 
Maria Keil, Manuela Porto, Irene Lisboa, Lilia da Fonseca e Maria Lamas2

• 

Esta ultima era presidente nos anos quarenta do CNMP, onde a AFPP 
estava filiada. De facto, havia muitas sodas que pertenciam a ambas 
associac;:oes. 

1 Gisela Bock e Anne Cova {dirt [erire ,'his1.oire des femmes en Europe JIJ Sud, XIXe·XXe siecles. Writing 

Women's History in Southern eUrope, 19"-20" Centuries, Ceiras, Celta, 20[13. 


2 Maria Antonia Fjadeiro, Maria LamD'S. 8iografia, lisbaa, Quetzal, 2003. 
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Esta fase cultural da AFPP conheceu a seu apogeu em 1950, ana 
em que a associa<;:ao festeja 0 seu XV aniversario. A seguir a este perfodo 
Lucia Serralheiro distingue uma fase ((politicamente engage" onde a 
associa<;:ao passa (fa confundir-se com 0 Movimento da Paz", dar que vai 
ter como consequencia a dissolu<;:ao pel a PIDE. 

A AFPP enfrentou as mesmas dificuldades que as outras 
associa<;:5es de mulheres acrescentando-se a facto de viver em 
teve problemas para encontrar uma sede decente (muitas vezes deviam 
recorrer proprias casas das dirigentes) e a divulga<;:ao do boletim da 
associa<;:ao, cuja publica<;:ao nao ultrapassou no total dez numeros, foi 
sujeita a censura. 

As dirigentes da AFPP tais como aquelas do CNMP pertenciam 
a uma elite urbana de mulheres. Muitas eram conhecidas pela sua 
militancia contra a regime comoe a caso de Maria Isabel Aboim Ingles que 
integrava tambem a comissao central do MUD. Faziam tambem parte do 
MU D varias associadas da AFPP e entre elas destacam-se: Maria de Jesus 
Barroso, FranCine Benoit, Elina Guimaraes, Maria lamas, Maria Ludlia 
Estanco Lauro, Maria Patmira Tito de Morais eStella Piteira Santos. Se f:. 

tra<;:ar a perfildas sodas, Lucia Serralheiro nota que "no grupo das 
s6cias mais novas,tontaFn-sejovens estudantes e operarias" e que "umas 
pertenceram ao PC, (Jutras estavam do lado dos socialistas, outras de 
nenhum radopartJdario". Destacadas mulheres tais como, apena5 
citar um exernplD, Virginia Moura, eram militantes do PCP e da AFPP. 
igualmente complicadnsabe.r exactamente quantas socias pertenciam 
a AFPP. Nadelega<;:ao do Porto, seis meses depois de ser fund ada, havia 
120 s6das e em 1945 atingiu mais de 180. Segundo Lucia Serralheiro, 
ao longo das anos de existencia da delega<;:ao do Porto a associa<;:ao 
devia ter aproximadamente cinco centenas de militantes. 

Para ser socia da AFPP era preciso pagar uma quota cujo valor era 
duas vezes superior ade um socia, rnostrando a vontade de ter um espa<;:o 
para as mulheres sem excluir as hornens mas "so Ihes era permitida a 
entrada nas instala<;:oes da sede acompanhados par duas sodas efetivas 
au honorarias" afim de manter "sempre urna presen<;:a maioritaria das 
mulheres". 

Durarite a segunda guerra mundial, as actividades da AFPP 
concentraram-se sabre a envio de comida e vestuario destinados 
aos presos dos campos de concentra<;:ao nazis. As mulheres da AFPP 
festejaram a vit6ria a oito de Maio de 1945 e esperavam uma mudan<;:a 
em Portugal mas ficaram rapidamente desiludidas. Varias militantes da 
AFPP tiveram protagonismo na campanha para a candidatura do General 
Norton de Matos3. 

Em 1952, a AFPP acabou par ser dissolvida "par exercer actividades 
de cankter comunista". Alguns anos antes, tinha aconteddo a mesmo 
com a CNMP que fOI encerrado pela PIDE em 1947 na sequencia de 
3 Helena Pinto Janeiro, "A questao feminina na campanha de Norton de Matos", in Heloisa Paulo e Helena 
Pinto Janeiro (dir.), Norton de Matos c as Eleit;oes Pres;denc;ais de 1949: 60 onos depois, Lisboa, Colibri, 2010, 
pp.35-55. 
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uma exposi<;:ao de livros escritos par mulheres na qual a AFPP participou 
ativa mente. 

Com este livr~, Lucia Serralheiro contribuiu para a enriquecimento 
da hist6ria do assoCiativismo das mulheres portuguesas do seculo XX que 
tem side um terna que des de ha varios anos tem despertado a interesse 
da hist6ria das mlJlh"'rac em Portugal. 

Anne Cava 

Historiadora e Investigadora do Instituto de 
Ciencias Sociais da Universidade Lisboa 
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