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l' RIA~;~~ 

Mari a Lamas aoaba do conplotar aa suas Bod.as Uo Prata de jorn.o:\liata • 
.Cmbora já anturiormonte esorovesao7Tof" hã coroa do 25 anos que 

ao tt~rnou profis.>ional da Imprensa, reoobendo romunor:'lção pelos seus 
trabalhos,.Ja.ta uoasa Ó!)OOa o sou priJ10iro livro publicado sob o pseQ-
d6nimo ua Rosa Silvostro -Humildo"-'-livro de versos «Ue obtova um 31-
DOllgoiro uoolhlcuonto dct ori u1oa. -~ tambem por assa época quo .. .ar ia 
Lamas lança uru jornal infantil " O .Pintainho "; sontinW.o uma ilimi ta-
da pelas crianças, out1·as obras se seguem tanbero. pura as crianças: 
, •.iarla Cotovia " , " ii.VOH.J.;uras Uoa Cinoo Irmão2iinhoa " , ~-ontanha 
we.ravilhosa " , "~strolu cl.o Norte tt e osso anoantudor o suavo livro 
rooontern.ento publloaü.o j; O vale dos ~noantoa " • ~.lB.B na m~a bibliogr~ 
fiR há tambám tll'ia romanoes , CIJIIJ.inho :t.uminoso , , • I, ara além do a -
mor " e ·• Ilha Varela " , onaa •. aria Lamas mA.rua inoonfundi volmante a 
~ua personalidatio literária. 

~apois de prestar o sou prabalbo a varios jornais assim aaruo a o 
rn.agn7.ino " Ci vilisaçe.o u, t~ari9. Lruhas ontra eu 19;~9 vara a reúaação 
d.a ll:evista feminina " ; adas & Bordados ··, do oujn dirooqão tomou con-
ta atá há poucos dias. O que foi a BU/3. actuação do jornalista dnntro 
dodsa revista, cl.i:t.ol!t-no as vó.rias ronliza<fóes quo prOf!l.OVr3U o do que 
os jornais nos tôm uado not1oiJla. /.ueromo~ salientl..lr ontre todas, a 
grant~C Sxpo:J1QaO " ;ulhcros Portuguesas " realizada ou l'J~G , n11 (!ual 
f1gurnva R. d.ocum.onta.çõo de todo o trnlJA.lho fetiinino,U.oado as activi-
v.ao.ca ro.ais hu..tildos e nodestas, cOül.o a uoníooçê.o u.o IU:tllta~ u.a ira.JJOS 
at6 fts 1ntelooLu,t1a, 11rti::>ticas o oientifioas. '41 11 .Julns do jornal 
" o ~áculo " po3tas A disposição dosoa rcl'\li:-~uç5.o, forai:l re<.:onstitui-
ó.os, oom o crobiliÁrio próprio, cedido pelas posclor-\s d~ f~;-otiliq: , os 
salões de !ínria l!'tÁlin Vaz do t;:'lrvalho .. J 0'1roliwl I iohnclis, o A. t O li-
er ua ..... uquesn <i.o ?nlmola e una visão do que podoriFun tar os aposento 
da LarquoAa do üorna. :~sto 'l.OontocilJ.onto d'3. BU·-=t iniciativa., era iné-
dito na vida do pA.ia e tovo uro.a rcturabanci/3. oxaopc lonrü, pala quo me-
rooou um louvor do entao .~; ini stro do _·:uuaacao Ifaoional. 
:._. outras realizA.ções se seguiram. como roéitais, <:onforonoias, 'l'ar-
c.J.os de .... rto o , Jnais rouentomonte, a -;xposiQÜO c.l.o ~.rto Regional da I-
lha ~;areia" , n O)lO ao Joeuiu uma outra que raaroou o ro.JsurgiiJento da 
indústria ao trapos de Arraiolos, onde figural'laln i'orm.osisailll.OS oxom-
floros feitos .velas prosas das Lonioaa, sob a direcção do D. 14a.ria 
.~.rantos . ·:at a iniciativa ilnpuloionada por .aria Lamas, deu o onsojo 
do proporcionar as presas a possibilidRdo do ganharem dinheiro en-
quanto prosas o ao toram um modo do vida qu~ndo saiesam da oadoia, 

l!odas estas auas aotividaclos jornalistioas dentro lloum jornal 
feminino nao se desenvolviam som a ligação do mesmo pensamento que 
elo tOdas elas rosoaLta: a olovaq~o o a dignificação da mulher em to-
o  o trazer para o conhocimonto <lo todas aà possibilidades da mulhor 
em todos oa campos da actividade hw.ana, > foi csta visão do jorna-
lista, d.ontro do plano social para que conduzia somo sompre as suas 
inioiativas,que formou a personalidade do Laria Lamas e  a lavou a a-
ooi tar a Prosidenoia do Conselho Nacional das •. ulhoros Portuguesas, 
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~-·· onde a otuümonte continua a sua tar~~- do dignifloaçao da mulher por_ 
tuguesa. 

Maria Lamas que o bastante via jada ,-poroorrou todo o 1Iedi ter-
ranoo, ... 1arrooos, Açores e liadoira,-completa as suas bodas de pra-
ta do jornalista , romancista e oonforenoiata oam um belo saldo de 
trabalho positivo, construtivo e digno de louvor • 

.Por osso motivo, as inumorae pous oas suas at1igas o admiradoras, 
Jlromovom-lhe wn banquete de homenagem, que se realisará por toda a 
pr6xima somana en local que será posteriormente determinado.  Entre-
tanto Já estão abertaa as inscrições para ~uam se ~uoira associar a 
esta lllanifostação de simpatia, nas aoguintoa livrari a s : -Parceria An-
tonio ~aria Poroira, Livraria Clasaioa ~ditara, Livrarias Portugal e 
Portugál i a o Ediqõoa Universo, 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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A M U L ~ ~ R U O M U U D O 

por 

!:.aris Lamas 

\ 
\ 
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PRHEIRA PARTE 
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A MUL-.I!R NOS 'tJ:;MPOS l'RIMI TI VOS 

~ 

NOÇ'OBS GBRAlS SOBRE A VIDA !lUMAilA NA PRÉ-IliSTÓl;l!A - A femea - A lu-

ta pela mulher e a luta pelo ilomem - A transição da animalidade pa.-

ra a humanidade -Influencia da mulher no desenvolvimento das facul-

dades artiatiaas do homem-Analogias da situação da mulher selvagem 

de hoje com a da mulher nos tempos primi ti 1os. 

-I-
A DIVIS'AO DO 'l'RABALtiO ~!lTRE 08 DOIS oEXOS -As primeiras habi taçõoa 

tnunanas -Enquanto o homem oaqa e guerreia, a mulrer utiliza as pe-

les dos animais para fabricar o s~u rudimentar vestuário, o do homem, 

e os dos filhos; descobre raizes, tuberaulos, frutos. e sementes pr6-

prioa para a alimentação numana, o tome a iniciativa de os cultivar; 

conserva o fqgo e utiliza-o para usos culinários; cria as primeiras 

industrias primitivas • À medida que se revela util, a mulher ê oon-

siderada pelo namem um valor, e passa à oondiqão de serva -A mulher, 

poderoao agente da estabilização dos povos. 

Cap. II 

. CO!ISTITUlÇ'AO DE GRUP08 l!A~~LIARES -Da promiscuidade absoluta à cone-

ti tui çilo do grupos familiares -O casamento por grupos -Di versos ti-

pos do familia de consaguinidade - A evolução do casamento e as lois 

de salocção-Não existe, em muitos povol::'l selvagens a palavra matri-

m6nio. 

-1-
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~ITUAÇllO DA MUL<'ER E JlO~ FUmOS NA FAMILIA PRI.MITlVA-Nos primeiros 

periodos da numan1dade os filbos só tinnam a protecção da mãe -Na fa-

m1lia de oonsaguinidade os filhos pertenciam à tribo -Diferença de 

tratamento entre filhos e filhas-A partir da constituição doa grupos 

familiares, a mulher e os filhos pBBbSm a ser considerados propriedade 

do marido e do pai, q'!Je tem sobre eles todos os direi tos de vida, até 

o de lhes tirar a vida - A primeira si tuaçll.o da mulher, no principio 

da vida humana, foi de igualda~e, conforme doe instintos animais, em 

relação ao nomem; depois, passou à condição de instrumento de reprodu-

ção e trabalho, sujei to ao homem aujo poder se baseava na força -À ma-

neira que aumenta o seu valor como elemento do trabalho e procriação, 

acentua-se a oeoravidão da mulher~ 

-/-
INF LUEJICIA DA !WÇ1\0 DE PROPRIEDADE 110 lJE~TINO JJA MULilJlR, 

Cap, III 

MATRIARCADO- As origens do matriarcado -Correspondeu o matriarcado 

à supremacia da mulher? -Transformação do matriarcado em patriarcado 

-Veetigioe das leis da desoendêncie, durante o matriarcado, nalguns 

povos quo permanecem selvagens. 

-1-
PATRIARCADO -O homem, chefe absoluto não só da familia, mas dum gru-

po de homens livros ou escravos -O patriarcado ma roa u.me revolução na 

história da humanidade -A situação da mulher como procriadora de fi-

lhos log 1 times. 
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A MULdi:R .NOS PO~ OS jjA ANTIGUIDADE 

~ 

A AlliLllER .NO POVO liEBREU - A mulher nos cÓdigos hebraicos - A mulher 

na história de Israel e da Judeia -Figuras femininas da Biblia -

Costumes-A situação da mulher na familia-Os esponsais-A impor-

tância de maternidade antre os hebreus .. e lovirato -o repÚdio da 

mulher estéril. 

Cap: II 

A MUL!iER li O IWIPTO -O direi to do sucessão à coroa -Cloopatra -A si-

tuação da mulher na familia - A "Senhora do aaaau -A mulher do povo -

Ambiente geral -A severidade das mais em relação à mulher adÚltera -

A libertinagem nos templos-A primeira forma de prostituição. 

Cap. III 

A MULdi:R !lOS POVOS JJA ASIA MENOR E DO MilDI TE!lRA!U:O ORIE!ITAL -Velhas 

civilizações em que a mulher atingiu prestigio e poderio que chegaram a 

ser, sobre certos aapeatoe, iguais aoa do hOmem -As rainhas na anti-

guidade assJ.ria -Semiramis -Luxo e dova~lldão - A condição doméstica 

e social da mulher - A mulher reduzida a mercadoria, vendida em leilão 

-A mulher persa - A sua deo~dênoia após a adopção de leis e costumes 

doutros povoe -Zoroastro e  a mulher. 

Cap. IV 

A MUL!iER liA I!IDIA -Supremacia da mulher na familia, entro os primi ti-

voe árias -A importanaia dada à mulrer, na India antiga, impediu, du-

ranto muito tempo, a poligamia-Casamento e amor-O ginoceu-Aa mu-
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lnerea e as oaatae -DecadÔnoie e escravidão da mulher na sociedade 

bran~nioa -Contradições relativas à mulher na legislação de roanú 

-Costumes desumanos -rlumi lhaç~os do toda a espécie -o aaorifioio 

das vi uvas -h.ulheres notáveis na lndia antiga, 

~ 

A MUL!lE!! NA CiilNA-A humil~ante condição da mulher na China antiga 

-Oe nlirios de ouron (pás atrofiados), sinal de distinção e estigma 

da escravidão da mulher-A situação da mulher na familia o~inasa

O papel de mulher no oaaamento e na narmonia domósti ce -A sogra,, 

rainha do lar e suplicio da esposa orineaa-A mulher legitima e as 

concubines - A mulher das classes elevadas -A mul~cr plebeia -Chi-

nesas notáveis de antit,;uidade -Costumas barbaras e vida miserável-

A prostituição na Crina antiga, 

c'ap, VI 

A AIUL!!Kl! !IO::l POVOS IiiDIO::l ~ liOUTRAS REGIO;;s :UA TERRA -

Cap. VIl 

A MOL!lER JJA G!!!;CIA -A familia e o estado -A mulher em Esparta -

Educação viril, igual para os dois sexos - o oulto da nudoz - A vida 

recolhida da osposa espartana - A condenação do celibato -O oasaman-

to, dever para oam o istado -lxietiu em Esparta a comunidade das mu-

lheres? - A mulher legitima para a procriação de filhos legitimes, 

a netaira para o amor -O heroismo da mulher espartana - A supremacia 

da Pátria sobro a familia-A situação da mulher do povo-As criadas 

e ae oeoravae -A mulher em Atonas - A exaltação da maternidade - A 

mulher rica reduzida à condição de prisioneira - A corim6nia do casa-

monto- Liberdade relativa da multar trabalhadora -Educação feminina 

e educação masculina - A bOtaira - A concubina -As libartinas pÚbli-
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cae -As cortezãs consideradas consagradas ao serviço públioo -A si-

tuação de inferioridade, sob todos oe aspootos, da esposa legitima-

os direi toe do marido e do amante -A estética, o vestuário feminino 
na Gróoia. 

Cap. VIII 

A MULHER E Iii ROI.:A -O prestigio da me trona romana -A dignifi oação do 

casamento -A soleoção da dosoendônoia -O ohefe do familia romano -

A obrigatoriedade do oasamonto e  a nooossidade do aumentar a popula-

ção dizimada por guerras oont1nuss -Desigualdade antro :filhos e fi-

lhas-O trafico de raparigas-As voeteis-As oortozãs-As eeora-

vas-!iulreres excepcionais-A infl.uôncia da oivilização grega na 

eúucaqão da multar romana -A mul~er patricia o a mulher plebeia -

O Direito romano e  a mulrer -O tribunal domóstioo-A monogamia o 

o div6rcio em Rama -O direito de repudiar o outro conjugo ora exolu~ 

sivo do marido- A oategoria moral das mulhoroa o o vestuário -A ,Lei 

Opia -A liberdade ilusório da mulher -O impÓrio do luxo o da devas-

sidão -As baoanaie -A depravação doe ooetumoa o  o aviltamento oada 

voz mais profundo da mulher -Comparaqão entro-a mulher da prá-nietó-

ria o  a mulher romana. 

Cap. IX 
\ 

AS RELlGl'Wll uA Atil'lGWDAllE E  A MUL!lER -In:fluÔnoia das religiões \Da 
\ 

formação moral, na mentalidade, nos ooetumos e no destino a.a mulher 

-A Bi blia o  a mulher -A oa tegoria dada à mulher 

tais -A doutrina doe Vedas em rolaqão à mulher -

-A mulher na !li tologia. 

pelas religiões orion-.il 
o Budi amo é \1' mulher 

I \\ 

\ '. 
\ \ 1\ 

\ 
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SEGUNDA PAR~ 
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A l.:I1Lli.ER NA IDADE-MEDIA 

~ 

A l!.J.ULttER lfOB POVOS BARBARas - A mulher entre os tartaros, os mong61s, 

os germauos, os francos, os gÓticos, os esoaudinavos,es eslavos e 

outros povos barbaras, no periodo das grandes invasões que destruiram 

o Império Romano -As diferenças de raça e de cultura, refletidas na 

vida da mulher. 

Cap. II 

A 1~Lt!ER 110 CRI5TI&HS1;0 PRIMH'IYO -Legi timaqão dos di roi tos humanos 

da mulrer -Condenação da poligamia -Exaltação de fraterni~ade uni-

versal-A mulher ao lado do homem perante o direito ao amor e perdão 

di vi nos - A ardente propagand~ feminina da doutrina de Cristo -O cri s -

tianismo deu à mulher a possibilidade de revelar a sua força espir~ 

tual e capacidade de luta -As 'grandes hero1nas do cristianismo primi-

tivo -A situação moral que o cri stianilsmo criou à mulher. 

Cap, III 

A li."ULWlli ÁRABE -Antes o depois da Egira -O oar~m -A mulher àrabe 

das classes elevadas -A mulher árabe do povo -O Alcorão e a mulher. 

Cap. IV 

A li."UL:.ER iiO FEUDALIS!.:O E 1IA CAl/ALARIA -A mida da castelã na Idade-

-J.:édia - A indumentária feminina e os costumes da época -Torneios 

e ,cortes d.e amor" -As servas dos castelos e as servas da gleba -

A influencia das 6ruzadas na vida da mulher- A situação da mulhor 

na familia medieval- O desenvolvimento da prostituição e da oonoubi-
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negam. 

~ 

INF Luencl A DO CATOLl Cl S!.\0 HA EV OLUÇ:AO DA MULtaR llORA!< TE A IllADE-~DIA -

ApÓs a breve apoteose da mulher, no alvorecer do cristianismo, a sua 

condição agrava-se novamente - A mulher transformada em objecto de hor-

ror -Opiniões de notáveis figuras da Igreja àcerca da mulher -~ipácia -

As grandes figuras femininas do oatolioiamo -Joana d'Aro, heroina da 

Idade-M~dia - A mulher e os filhos em relação à organização social no 

periodo mediávo. 

Cap. VI 

A VIDA COliVEln'UAL
1
- Os conventos, centros de cultura nos primeiros sé-

culos da Idade-t:Ódia -.!:!ildegarda de Bolohelkeim, Br:igida da tiuécia, 

::.rotauritb, e outras freiras célebres desse tempo-A vida activa, Útil 

e virtuosa das primeiras mulheres que se reool~erem a clausura -Deoa-

dênoia moral da vida nos conventos, a partir do eáoulo XI - A deforma-

ção exercida pela clausura na mentalidade e na vida da mulher - A exal-

tação do cali bato e  a depravação doa costumes. 

Cap. VII 

CORPOHAQ\);;S JJE TRA.BALt'.AuORAS -Os primeiros esforços da mulher traba-

ll.adora para instituir corporaç'ões de oficios femininos - A trabalhado~ 

ra do campo o da cidade -Os conventos do Boguinas - O sistema de tra-

balho ealeriado, para o qual  a mulher muito contribuiu-A mulher no 

artesanato. 

Cap. VIII 

A MULWlR PEHAHTE A TRAllSFORMAÇ~O DAS CU~JJlÇ'OES POLl'rlCAS, SOCIAIS & 

ECONtJMICAS. 
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Capo Ill. 

ABRE1~~G HOVO~ ~ORIZOHT3S PARA A MULhER 

~ R&liASC~liÇA À REVOLUÇ110 FhAIICESA 

~ 

O iltiPL,JlDull DO REliAtiCH?.IITO iJA ITfiLIA -Catnarina Cornaro -Isotta 

Lalatosta, Duquesa Isabel, Emilia Pia, !l.argari ta o Constanza Erogosa, 

Veroni os Gambara, Vitoria Colonne, I~ovolla do Androa, l.B.dalena Buon-

signori, I seta llogaralla, Emilia Brembati, lpóli ta ~forza o outras 

mulheroa célebres dos~a épooa. 

Capo II 

A ffi.llAl:ICEijÇA nOUTRO::. J?Al~il:> JJA EUR<Jl.'A -Cristina de Pisano 

Capo UI 

A R;FúRMA ~ A ~r TUAQT.O !.:ORAL "'A .i.:UL,.JlR 

Cap. lV 

AS GEliiAlS DB:>l<.uii.lBRADAS -Isabel do Inglaterra, Cristina da :>uá-

oia, Catarina da Rússia, Ana Uaria do ~hurmanu, Luiza Labá a outras 

:fie-uras femininas que so noteb1lüarom poln suo 1utaligênoia o forte 
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parsonalidada, como p·olf ti cas a mulheres de excepci anal cultura, re-

velando-se, ao mesmo tempo, viciosas e ú.Gsnorteadas na sua vida par-

ti oular. 

~ 

A 1UL!.ER iiO~ ciÉCULü~ :XVII E lVIII -Apologistas e detratores da evo-

lução da mulher- A marquesa de Rambouillet e os salÕes politicas e 

li teráriqs -nPreciosasu G ''Sabichonas" -Màdame de A'.aintenon e a 

educação feminina em França -Hean-Jaoquos - Rosseau e  a mulher -A 

corrupção dos costumeS. 

Cap. VI 

FIDALGAo, BURGEtiAti Z fRABAWJADüRAti 

Cap. VII. 

Iill LUEHCIA JJA <RA.ii.(A HA E:DUCA.(11.o FEll,H!lA i/OUTROS PAISES -A moda 

feminina e  o seu signifioado. 

Cap. VIII 

AliÁLltiE DA tii'fUAÇJ!u DA Jv,1JL!!ER .JO FUi DO SÉCULO XVIII. 
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TERCEIRA PARTE 
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A REV OLUQÍO Fl-.A.lCESA E A l'"rlfW:lF UR!i>AÇf<O DA II.'UL!lER 

~ 

MADA!Ul RúLAillJ, l!IGURA FEMiillllA l!ÂXIhlA DA REVOLUÇJW 

§ 

V.ULtiERES CELEBRES DE8~E PERIODO -ll.arquesa de Condorcet -Olimpia 

de Gougos, Rosa Lacombo, IY.Bdame de Soussure, lv.adame Campan, ~i.adamo 

d.e Stael e outras ... 

Cap, II 

O DESPOU~AR Du FEU.i--tlS1.10 -Lutas, incompreensões e conquistas -!ia-

reinas o martlros -Os grandes defensores da causa da mulher. 

Câp, III 

IHl!'LUEiiCIA DO RU!hA..llTlSli:O liA J.'UL!lER 

% % 
% 
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A 1:UL!iER !10 :i&CULO ll 

~ 

r.:o•HLZ.iil'U 1!'E1JiH::3TA -i:fa Inglaterra -.ilo~ Estados Unidos à.a América 

-Ha lPrança -lia Rússia - .~.ia :.Juáoia -lla l!~ inlandia -Na AlemAnha -

Na Itália -Em Portugal -Ha Espanha -Ua ;:3u:1ça -Ua Turquia e nou-

tros pai ses da Europa. 

Cap. II 

A Illti'rll'UIQJ\0 DOLZb1'ICA, Aô CUiiDIÇOEti ECUiiÚIW:CAb :l A VIDA PROFI~ôiO

' 1iAL .DA J..\JI.t<ER. 

Cap. III 

A i:iiTUAÇAo ôOCIAL JJA IL\JLnilR E Ai:i Bl\AliDEti RAQAô .JbTORICAS. 

Cap. lV 

AGRA'iAAE1<TO DO PROBLElkA DA PRO~ TI TillÇllO 

~ 

A ll.lJLt<ER liA GRA!lDE GOEliliA E !IA GUERRA r,;u,miAL. 

Cap. VI 

A IL\JLWll.i, ÍillllCE DO PROGREôoO .;JOS POVOô 

Ca p . VII 

O ,/QV ú 'riPO !JE L..'l.JL.JlR 

Cap. nii 

J..OhAL E PRECO!ICEUOS 
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/ 
Cep. rx 

A !..1JL.lER E Ati GRA.IDES ASPIRAÇOES :JA !!UY.AiiiDADE -Luteãoras heróicas 

e anónimas. 

~ 

A 1:ULuER liA CI~ilCIA , HA AR'i.'il E <lA VIDA PÚBLICA. 

Cap. XI 

A CUt:PAilloli:JIRA llu .iü!.EM 

Cap •. '-II 

OS DIREI TOti E  A REtiPOiitiABILIDADE JlA 1il\E -A mulher e  o futuro dos 

filhos 

Cap. llll 

A RElWVAÇJ\0 DA COlltiQI.iJ!iiCIA DA L;uLaER 

Cap. :uv 

PAIIORALA GERAL DA >IDA DA 11JL!iER DE' HOJE, l/US POVOS PROGREStil'IOS E 

l/OS POVOS Q.UE PERI.:AliECE1: A'l'RAZADOS, 

Cap. ll.V 

COliQ.UISTAti &:ALIZADAS E ERROci Q.UE PERSitiTE1, 

Cap, XVI 

A ~UL..i>R 110 >'UTURO S A NOVA CIVILIZAÇ:IlO. 
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