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Breves biografias baseadas no Anexo I do Manual do TAG

Sofia Ogrezeanu

Nasci na Roménia em 1920. Graças à minha mãe, que estava muito empenhada em mim, pude
começar a estudar medicina em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhei em vários
hospitais militares. Em 1943, comecei um estágio em neurocirurgia num hospital em Bucareste, onde
provei as minhas excecionais capacidades neste campo. Fui a primeira neurocirurgiã feminina do
mundo e trabalhei neste campo durante 47 anos!

Sarmiza Bilcesu

Nasci em Bucareste, em 1867. Aos 17 anos, fiz o exame de admissão para a faculdade de direito da
Sorbonne - mas demorou 2 semanas para a comissão decidir realmente deixar-me estudar como
mulher porque temiam a agitação entre os colegas estudantes do sexo masculino. Só depois do meu
primeiro exame é que os meus professores me levaram a sério. Em 1890, tornei-me a primeira mulher
no mundo a obter o doutoramento em Direito. Decidi não fazer carreira como advogada, apesar da
minha admissão, mas fui muito ativa politicamente e fiz campanha pela igualdade de direitos para as
mulheres.

Elena Maseras

Nasci em Espanha em 1853 e cresci numa família de médicos. Também queria estudar medicina e
recebi autorização especial do rei para me matricular na Universidade de Barcelona. Contudo, tinha
de estudar em casa ou sentar-me à parte dos estudantes do sexo masculino na sala de conferências.
Depois de me formar - tive de esperar mais de 3 anos por autorização - não trabalhei como médica,
mas como professora na primeira escola pública para raparigas e trabalhei num jornal.

Joana de Castela

Sou irmã de Catarina de Aragão, Rainha de Inglaterra durante o seu casamento com Henrique VIII de
Inglaterra. Aos 16 anos de idade fui casada com Filipe, o Bonitão da Áustria. A morte dos meus irmãos
fez-me herdeira do trono e tornei-me Rainha de Castela em 1504 e de Aragão em 1517. Recebi o meu
apelido "a louca" porque muitas vezes tive explosões emocionais, por exemplo, quando a minha mãe
e o meu marido morreram. O meu filho, o Imperador Carlos, enviou-me para um convento, onde morri
aos 75 anos de idade.
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Beatriz Ângelo

Nasci na Guarda, Portugal, em 1878. Em 1902, licenciei-me em medicina, fazendo de mim a segunda
mulher médica em Portugal. Sou a primeira mulher a realizar cirurgias em Portugal. Após a abolição
da monarquia em 1910, registei-me imediatamente como eleitora para as primeiras eleições do ano
seguinte. Duas vezes tive de ir a tribunal para obter este direito, embora a lei me dê claramente o
direito de ser cidadã portuguesa, viúva e mãe e, portanto, chefe de família! Uma grande multidão de
espetadores reuniu-se em frente à mesa de voto, muitos deles contra o sufrágio feminino. No entanto,
fui a primeira mulher em Portugal e na Europa Ocidental a expressar o meu voto!

Adelaide Cabete

Venho de uma família da classe trabalhadora e nasci em Portugal em 1867. Graças ao meu marido, que
me apoiou muito, pude estudar medicina e obter o meu doutoramento. A minha tese de
doutoramento abordou a necessidade de proteção da maternidade para as trabalhadoras, e mesmo
depois dos meus estudos trabalhei para a criação de maternidades, centros de dia, lares de crianças e
instituições de solidariedade social. Sou uma republicana e feminista convicta, que trabalha para
elevar o estatuto da mulher na sociedade. Em 1925, participei no Congresso do Conselho
Internacional das Mulheres em Washington como representante do governo português. Passei os
meus últimos anos de vida em Angola.

Margherita Hack

Fui professora de Astronomia na Universidade de Trieste de 1964 a 1 de novembro de 1992, e a
primeira mulher italiana a dirigir o Observatório Astronómico de Trieste de 1964 a 1987. Fui também
Diretora do Departamento de Astronomia da Universidade de Trieste, de 1985 a 1991 e de 1994 a 1997.
Durante a minha carreira, trabalhei em muitos observatórios americanos e europeus. Para além do
meu trabalho científico, sou mais conhecido em Itália pelas minhas opiniões antirreligiosas e críticas à
Igreja Católica. Fui ateu convicto. Fui também muito ativa politicamente e publiquei vários livros,
incluindo um sobre o meu estilo de vida vegetariano.

Artemisia Gentileschi

Sou considerada uma das mulheres pintoras mais bem-sucedidas do século XVII. Venho de Itália e fui a
primeira mulher a ser admitida na Accademia di Arte del Disegno em Florença. Já pintava quadros
profissionais aos 15 anos de idade. Os meus quadros retratam frequentemente mulheres de mitos,
alegorias e da Bíblia, incluindo vítimas, suicídios e guerreiras como Susanna e Judith. Durante a minha
vida conheci muitas pessoas famosas, tais como a família Medici, a Grã-Duquesa Christina de Lorena e
Galileu Galilei. O meu autorretrato mais famoso mostra-me como uma tocadora de alaúde.
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Louise Otto-Peters

Fui poetisa autora, e jornalista. Politizada durante a década de 1830, eu, como muitas outras
mulheres, participei ativamente na Revolução de 1848. Quando a participação política das mulheres
foi banida, continuei a escrever e a divulgar. Quando, na década de 1860, as estruturas sociais se
tornaram ligeiramente menos restritivas, fundei a Associação Educativa Feminina de Leipzig
juntamente com Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber, e Henriette Goldschmidt, em 1865. Fui a
presidente da organização até à sua morte em 1895. Para combater a crescente pobreza das mulheres
e a falta de possibilidades de educação adequadas, a ADF visava ajudar as mulheres a ajudarem-se a si
próprias, dar-lhes acesso à educação escolar, profissional e universitária, e a um emprego remunerado
independente. Em 1870, contava com mais de 10.000 membros. Entre 1849 e 1850, publiquei a
feminista Frauen-Zeitung até que os regulamentos da imprensa me impediram de o fazer. Em 1865,
tornei-me editora da revista Neue Bahnen, o porta-voz da ADF e a publicação mais importante do
movimento feminino alemão.

As Mães da Lei Fundamental Alemã (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber e Helene
Wessel)

Nós quatro éramos representantes de uma geração inteira de mulheres que cresceram durante a
República de Weimar e a Segunda Guerra Mundial e que ajudaram a reconstruir o país após a guerra.
Como membros do Conselho Parlamentar, desempenhámos um papel fundamental na criação da Lei
Básica alemã e fomos responsáveis, entre outras coisas, por assegurar que a frase "homens e
mulheres têm direitos iguais" encontrasse o seu caminho. Embora houvesse significativamente mais
mulheres do que homens a viver na Alemanha após a guerra, não era evidente que tivéssemos direito
de voto político e fossemos tratadas em pé de igualdade. E, por isso, também tivemos de lutar para
que esta mesma frase fosse incluída na Lei Básica. Só depois de manifestações, muitas cartas e
declarações conseguimos convencer os outros membros do Conselho Parlamentar.

Zora Janžekovič

Eu sou da Eslovénia e nasci em 1918. Fui médica de cirurgia plástica. Desde cedo, especializei-me no
tratamento de queimaduras e desenvolvi um procedimento em que o tecido ferido é substituído pela
pele do paciente. O tratamento adequado das feridas e a prevenção da contaminação foi também um
tema importante no meu trabalho. Embora na minha carreira tenha de me afirmar constante e
repetidamente contra preconceitos, cirurgiões de todo o mundo procuravam-me em Maribor para
aprender comigo.

Angela Vode

Nasci na Eslovénia em 1892. De acordo com as convenções habituais, tornei-me professora- uma das
poucas profissões que as mulheres podiam exercer. No entanto, fui despedida por razões políticas.
Continuei a dedicar-me às minhas convicções políticas e tornei-me membro do Partido Comunista. No
chamado julgamento Nagode, em 1947, fui acusado de ser espia e inimiga da classe trabalhadora e 

Project No: 2020-1-RO01-KA204-079845
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma
aprovação do conteúdo que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contidas.



condenada a 20 anos de prisão. Escrevi vários livros nos quais apelo repetidamente à participação das
mulheres na vida pública e sublinho a importância da independência económica das mulheres.

Emilie du Châtelet

Nasci aristocrata em Paris a 17 de dezembro de 1706. O meu pai proporcionou-me uma boa e
abrangente educação. Sou apaixonada pela Física, tal como o meu marido. Juntos colaboramos em
vários trabalhos. Entre outros, lido com Leibniz e Newton. A partir deste último, traduzo o Principia
mathématica-still a única tradução francesa desta importante obra!

Marie-Anne Pierrette Paulze

Nasci em Montbrison a 20 de janeiro de 1758. Inicialmente, recebi uma educação contemporânea
típica para raparigas no convento local. Contudo, cedo me interessei pelas ciências naturais e
especialmente pela química! Aos 13 anos, casei com o meu marido, 15 anos mais velho, que era
químico e é agora considerado o fundador da química moderna e o descobridor da fisiologia
respiratória. Ele envolveu-me no seu trabalho e eu apoiei-o através da tradução, ilustração e
documentação das nossas experiências. Todos os desenhos do nosso "Traité élémentaire de chimie"
publicado em 1789 foram feitos por mim.

Project No: 2020-1-RO01-KA204-079845
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma
aprovação do conteúdo que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações
nela contidas.


