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Abstract
Portuguese Women in a Time of War (1914-1918)
This article addresses Portuguese women’s activism
during the First World War through experiences of
social intervention in the following areas: education;
hospital organization; assistance to the wounded, the
sick and the maimed; material and moral support to the
combatants. The patriotic contribution of royalist and
republican women to the war effort was achieved in
similar areas, in a scenario that was contaminated by
partisan and religious struggles and in a political situation in which the governments either supported or
antagonised them, according to the ideologies and strategies applied to the conduction of war. Women’s collaboration in the nationalistic project of Portuguese belligerence will be linked to the women’s volunteer movement
in warring countries, making it possible to establish
linkages and influences in the actions developed both at
the home front and in the frontlines.

Resumo
Este artigo aborda o ativismo das mulheres portuguesas durante a Grande Guerra, materializado em
experiências de intervenção social nas áreas da
educação, da organização hospitalar, da assistência
a feridos, doentes e mutilados e do apoio material e
moral aos combatentes. O contributo patriótico de
monárquicas e republicanas para o esforço de
guerra concretizou-se em obras semelhantes, num
cenário contaminado pelas lutas partidárias e religiosas e numa conjuntura política em que os governos as apoiaram ou hostilizaram, consoante as ideologias e estratégias na condução da guerra. A
colaboração das mulheres no projeto nacionalista
da beligerância portuguesa será contextualizado
no movimento do voluntariado feminino dos países em guerra, procurando estabelecer ligações e
influências na ação desenvolvida na frente interna
e na frente de combate.
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