
   



    

Ana de Castro Osório  (1872-1935) é escritora, pedagoga, jornalista, editora, ativista e 
feminista. Cedo começou a escrever artigos para jornais, contos infantis, novelas e textos 
didáticos. Pela intensa atividade literária, educativa, cívica e política a que sempre se dedicou , 
é uma figura ímpar do nosso panorama cultural.  
A escritora publicou, em 1905, Às Mulheres Portuguesas, o primeiro manifesto feminista 
português. Foi uma das fundadoras do Grupo Português de Estudos Feministas, em 1907, da 
Liga Republicana das Mulheres P ortuguesas, em 1909 e, em 1912, da Associação de Propaganda 
Feminista, a primeira organização sufragista portuguesa, que, por iniciativa da escritora, 
integrou a International Women Suffrage Alliance. Dedicou -se desde muito cedo ao jornalismo, 
tendo dirigido diversos periódicos, como Sociedade Futura (1902), O Jornal dos Pequeninos 
(1907-1908), A Mulher e a Criança (1909-1910), A Semeadora (1915-1918). Desempenhou um 
papel de destaque no jornal setubalense O Radical (1910 -1911). Foi membro do Grande Oriente  
Lusitano, adotando como nome simbólico o da revolucionária do século XVIII Leonor Fonseca 
Pimentel. Imediatamente após a instauração da República, trabalhou com o Ministro da Justiça 
na elaboração da Lei do Divórcio, de 1910. Entre 1911 e 1916 viveu no Br asil,  acompanhando o 
marido, que fora nomeado cônsul em S. Paulo. Com o deflagrar da 1ª Guerra Mundial fundou a 
Comissão de Mulheres Pela Pátria, a partir da qual se formou, em 1916, a Cruzada das Mulheres 
Portuguesas. Em 1916 exerceu as funções de subinsp etora do trabalho da 1ª Circunscrição 
Industrial do Ministério do Trabalho. Foi condecorada com a Ordem Militar de Sant'Iago da 
Espada (1919) e com a Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial (1931).  
É considerada a criadora da literatura infantil em Por tugal, tendo realizado uma extensa e 
intensiva recolha dos contos da tradição oral do país, e publicado inúmeros volumes de histórias 
para crianças, além de ter traduzido e publicado os contos dos irmãos Grimm e muitos outros 
autores estrangeiros de literatura para crianças. Criou manuais escolares para o 1º ciclo. A sua 
extensa e diversificada obra literária, de mais de cinquenta títulos, inclui também ensaios, 
romances e contos. A Ana de Castro Osório se deve a compilação, organização, edição e 
publicação de Clepsidra, o único livro de Camilo Pessanha, em 1920, na editora por ela criada, 
Lusitânia.  
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Jornalista nos mais importantes jornais portugueses e escritor com vasta 

obra publicada em vários domínios, José Jorge Letria nasceu em Cascais 

em 1951. A sua obra de poesia e ficção narrativa, teatral e infanto-juvenil 

está traduzida em mais de uma dezena de línguas, tendo sido distinguida 

com importantes prémios nacionais e internacionais, com destaque para 

dois Grandes Prémios da APE, dois Prémios Eça de Queirós –  Município 

de Lisboa, o Prémio Internacional UNESCO, o Prémio Aula de Poesia de 

Barcelona, o Prémio Plural (México) e o Prix International des Arts et des 

Lettres (Paris).  

Mestre em Relações Internacionais, e autor de programas de rádio e de 

televisão, exerceu, entre 1994 e 2002, as funções de vereador da Cultura 

no município da sua terra natal e foi um dos mais destacados nomes da 

canção política em Portugal, tendo sido agraciado com a Ordem da 

Liberdade. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade Portuguesa de Autores e membro do Comité Executivo do 

Conselho Internacional de Autores Dramáticos, Literários e Audiovisuais.  
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