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 No início do século XX, entre 1906 e 
1910, Sines contava com uma médica, Sofia 
Margarida da Graça Afreixo. No mesmo período 
era publicado um periódico, A Juventude, 
editado e redigido por mulheres, dedicado à 
infância e juventude. Nele pontuavam Hilda 
Chalbert, Regina Dulce e Maria Emília Garraz 
Santos.
 No século XIX, especialmente na sua 
segunda metade, os problemas da educação e 
da emancipação da mulher tornaram-se cada 
vez mais relevantes, a par do desenvolvimento 
industrial e do novo papel da mulher no mundo 
do trabalho. A alfabetização, após as revolu-
ções liberais, tornou-se um assunto incontor-
nável, essencial para a participação cívica e 
política dos cidadãos. Cada vez mais mulheres 
se aventuravam em domínios até aí masculi-
nos, como a literatura e a medicina. Várias 
mulheres republicanas portuguesas, como Ana 
de Castro Osório, defenderam a emancipação 
feminina, e outros, como a médica Carolina 
Beatriz Ângelo, lutaram pela participação cívica 
das mulheres. Esta médica foi uma das primei-
ras mulheres europeias a votar, em 1911. 
 Em Portugal e em Sines Cláudia de 
Campos foi reconhecida como romancista, 
com o seu romance Elle, publicado em 1899, e 
como intelectual, com os ensaios Mulheres: 
ensaios de psychologia feminina (1895).

FIGURA 1
Ele, de Cláudia de Campos, 1.ª edição de 1899
Exemplar do poeta Al Berto. 
Arquivo Municipal de Sines
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 No início do século XX a vila e freguesia 
de Sines estavam anexas ao concelho de 
Santiago do Cacém desde 1855. 
 Em 1911, Sines tinha uma população de 
cerca de 4010 habitantes (Pereira e Rodrigues, 
1912: 976). Durante este período ocorreram 
várias mudanças económicas, nomeadamente 
o crescente peso da indústria, quer a corticeira 
quer a conserveira. A vila cresceu e houve um 
aumento demográfico lento, mas consistente. 
Apesar disso, as condições do porto, tão neces-
sárias para o desenvolvimento económico da 
vila, mantiveram-se inalteradas, apesar dos 
esforços da autarquia e das elites locais.
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FIGURA 2
Lembrança de Sines, [1905]. 
Arquivo Municipal de Sines, Colecção Fotográfica, CF0044.

 Na vila, operária e comerciante, as elites 
eram compostas de industriais, representantes 
de indústrias e de empresas, proprietários e 
lavradores. Muitos eram também sócios das 
armações de pesca, que alimentavam de peixe 
as várias fábricas de conservas; geriam estabe-
lecimentos comerciais, eram representantes de 
empresas de seguros e agências bancárias, bem 
como produtores de vinho. Este retrato pode 
ser observado através das páginas do Anuário 
Comercial entre 1907 e 1913. 
 Sofia Afreixo, natural de Lisboa, nasceu 
em 1870 e começou por se formar como 
professora, com o curso geral dos liceus. Mas foi 
na medicina que se destacou. Foi uma das 
primeiras médicas formadas pela Escola 
Médico-Cirúrgica de Lisboa, actual Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa, onde 
também se formara o médico e primeiro 
historiador local Francisco Luís Lopes. 
Matriculou-se no ano lectivo de 1892-1893 e 
licenciou-se no "Acto Grande", no dia 25 de 
Julho de 1899 com a tese Algumas considerações 

1
sobre a posição da mulher em trabalho de parto . 
No mesmo ano da sua matrícula uma outra 
mulher se lhe juntou, Maria do Carmo Jesus 
Afreixo, natural de Oriola, em Portel, mas sem 
qualquer parentesco com a nossa médica. 

1 Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa, Annuário da Escola 
Médico-Cirúrgica de Lisboa, anos 1892-1893 e 1898-1899.

 Defendeu a sua tese de licenciatura no 
dia 25 de Julho de 1899. Teve como presidente 
da tese Custódio Cabeça, professor substituto 

2da secção cirúrgica . Foram vogais os médicos 
Miguel Bombarda (professor de Fisiologia e 
Histologia), Bettencourt Raposo (professor de 
Patologia Geral e «Semeologia»), Alfredo da 
Costa e Branco Gentil (professor substituto da 
secção cirúrgica ), tendo presidido ao júri 
Custódio Cabeça. Um exemplar da tese esteve 
à venda num sítio electrónico de leilões, que 
informava que a autora foi “uma das primeiras 
médicas portuguesas” e que exerceu em Sines 

3entre 1906 e 1910 . O seu autógrafo encontra-
se difundido no Mapa das Mulheres Cientistas 

4
Portuguesas . 
 A tese, sem qualquer ilustração, dizia 
respeito às várias posições das mulheres 
durante o parto, um pouco por todo o mundo. 
Na introdução a autora explica como se 
estrutura a sua dissertação, cuja premissa é «A 
posição, adoptada pela mulher durante o parto, 
difere de umas para outras nações» e «influe, 
em cada tempo do parto, no estando da 
parturiente e nas condições do recém nascido» 
(Afreixo,1899: 1-2). Para fundamentar a sua 
premissa, estuda as posições no parto 
europeias, árabes, asiáticas e dos «povos 
selvagens. Ressalva, contudo, que não 
pretende fazer a «discussão sobre a génese da 
raça», tão comum na Europa finissecular, mas 
antes identificar as posições no parto mais 
favoráveis para a saúde da mulher e da criança.

FIGURA 3
Algumas Considerações sobre a Posição da Mulher em Trabalho 
de Parto, Sofia Afreixo, 1899. 
Biblioteca Nacional.

2 Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa, Annuário da Escola Médico-
-Cirúrgica de Lisboa, 1898-1899, p.128.
 3Anúncio do sítio electrónico Ecléctica Leilões, consultado em Fevereiro de 
2020. Disponível em < https://www.eclecticaleiloes.com/pt/auction/lot/id/
17063 >.
4Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofia_Margarida_da_Gra%C3
%A7a_Afreixo >, consultado em Fevereiro de 2010.
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 Sofia Afreixo dedicou a dissertação a 
seu pai: «Meu pae. Vosso Conselho, Minha 
guia», que talvez tenha estimulado os estudos 
da sua filha e com ela partilhado os valores de 
beneficência e preocupação social. De seguida, 
agradece aos seus irmãos e cunhados Adelaide, 
Júlia, Ilda. Jaime e António. Seguem-se várias 
dedicatórias em que apenas figura o nome da 
pessoa agraciada com o seu agradecimento: «A 
D. Alda do Rego Alves Diniz»,«Ao Illustrissimo e 

5
excelentissimo  senhor Dr. Guilherme da Silva 

6Jones »;«As os esposos D. Joaquina Almada 
d'Oliveira e dr. José Joaquim D'Oliveira, D. Maria 
José Cezar Themudo e Manuel Maximo 
Themudo»; «A d. Leonilla dos Anjos Neves 
Machado Costa reconhecida pela tua dedicação 
recordo n'esta pagina, o que por mim fizeste 
durante o terceiro anno do meu curso»; «Às 
excelentíssimas senhoras D. Jesuina Adelaide 
Pires D. Adelaide Rodrigues Neves D. Gertrudes 
Fernandes»; «A meus tios e tias. A meus primos 
e primas. Aos favores do acaso, é preferível o 
vosso exemplo de trabalho»; «Aos meus 
condiscípulos»; «Ao presidente e ao jury da 
minha these». Destaca-se a dedicatória «Às 
senhoras abrantinas. Especializar entre muitas 
finezas recebidas, seria abrir caminho á ingrati-
dão», que não nomeia para não ferir susceptibi-
lidades, mas onde talvez já prestasse cuidados 
de saúde ou apoio social. Numa folha em 
branco, mas decorada, Sofia escreveu esta 
dedicatória manuscrita: «Á Excelentisima 
Senhora D. Emilia Pavia Costa. Testemunho de 

muito respeito e consideração. Ass. Sophia 
Affreixo.».
 Este conjunto de dedicatórias testemu-
nha o orgulho na sua licenciatura perante 
amigos e familiares, mas também, talvez 
algumas dificuldades na prossecução do curso, 
dado que, tendo sido aprovada em 1897, 
apenas defendeu a tese dois anos depois. Terá 
sido o seu casamento, ou um filho a interrom-
per a conclusão do curso? Quando viveu em 
Sines era já casada, mas não baptizou nenhum 
filho seu durante a sua estadia na vila, de acordo 
com os registos de baptismo, como se verá 
adiante.
 Após a defesa da tese estabeleceu-se 
em Abrantes e aí exerceu medicina, antes de 

7
residir em Sines . O anúncio publicado pelo 
blogue Cidadãos por Abrantes publicita a 
actividade de uma médica não especialista, a 
oferecer “socorros médicos a qualquer hora do 
dia ou noite”, embora sem indicação da data.
 Sabemos ainda que exerceu funções no 
distrito de Aveiro. Um jornal da vila do Eixo, o 
Correio do Vouga, noticiou, em 1904, o casa-

mento da filha de um conterrâneo em Lisboa 
em que foi convidada a dra. Sofia Afreixo. A 
médica ofereceu aos noivos um estojo com um 

8
pente de prata . Em 1919, tornou-se médica do 
partido da freguesia de Canha, no actual 

9
concelho do Montijo . 
 Era seu pai José Maria da Graça Afreixo 
(1842-1919), natural de Ovar e autor da obra 
pedagógica Elementos de Pedagogia para 
servirem de guia aos candidatos ao magistério 
primário ,  em 1870. O seu interesse na 
pedagogia e na educação manifestou-se 
também no facto de ter sido secretário das 
conferências pedagógicas decorridas no Liceu 
de Lisboa, e gerente da Gazeta Pedagógica 
(1860-1870), órgão das conferências. Quando 
residiu em Serpa, entre 1873 até 1881, criou a 
Escolar Familiar Serpense, da qual era foi 
professor permanente do ensino primário e 
secundário e participou na vida política e 

associativa local (Inocêncio, 1884: 95-96). 
Escreveu a monografia Memória Histórico-
económica do Concelho de Serpa, dissertação à 
cadeira de Economia Política da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra datada de 
1884 e cuja segunda edição foi publicada pela 

10Câmara Municipal de Serpa em 1984 . Em 1882 
matriculou-se na Faculdade de Direito de 
Coimbra. Estas relações entre o sul, o centro e o 
norte do país da família explicam que Sofia 
Afreixo tenha publicado em 1888 um texto 
num jornal publicado em Évora em benefício 
das vítimas de um incêndio de um teatro no 
Porto, de acordo com a publicação Correio do 
Vouga.

FIGURA 4
Autógrafo de Sofia Afreixo na sua dissertação.
Biblioteca Nacional.

5 Manuscrito.
6 Cirurgião dos Hospitais de Lisboa, foi tesoureiro da Comissão Organizadora 
do Congresso Nacional de Medicina que decorreu em Julho de 1997, na capital 
portuguesa. Informação disponível no relatório do Congresso disponível na 
Biblioteca Nacional (https://purl.pt/14896/5/sc-7344-14-v_PDF/sc-7344-14
-v_PDF_01-B-R0150/sc-7344-14-v_0000_capa-b_t01-B-R0150.pdf ).
7 Segundo o blogue Cidadãos Por Abrantes, que publica um anúncio da medida 
na imprensa local. Entrada “A primeira médica abrantina: Sofia Afreixo”, 
publicada em 11 de Agosto de 2018. Disponível em < https://porabrantes.blogs.
sapo.pt/a-pprimeira-medica-abrantina-sofia-4177326>, consultado em 9 de 
Fevereiro de 2020.

8 Correio do Vouga: quinzenário independente órgão dos interesses da villa 
d'Eixo, nº 11, 1 de Maio de 1904. Consultado em 9 de Fevereiro de 2020. 
Disponível em < http://www.asw.pt/jornais/Correio_do_Vouga_-_Semanario
_Independente/CV_1904-05-01.pdf>.
 9 Domingo: semanário republicano radical, nº 946, 14 de Setembro de 1919, 
Montijo. Consultado em 9 de Fevereiro de 2020. Disponível em < https://
www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/8563/O_DOMIN
GO_1917-1920_DOMINGO__14_DE_SETEMBRO_DE_1919_N_946.pdf>
10 Informação disponível em 2011 no sítio da Câmara Municipal de Serpa, em
< http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1104>, mas que neste momento 
está inacessível.
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portuguesa. Informação disponível no relatório do Congresso disponível na 
Biblioteca Nacional (https://purl.pt/14896/5/sc-7344-14-v_PDF/sc-7344-14
-v_PDF_01-B-R0150/sc-7344-14-v_0000_capa-b_t01-B-R0150.pdf ).
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FIGURA 5
Sines: vista d'oeste [1910]. 
Postal representativo da Ribeira, da descida da praia, e à direita, do Hospital da Misericórdia. Arquivo Municipal de Sines, Colecção Fotográfica, 
CF0012.

 Em 1908, contudo, quando Dona Sofia 
residia e praticava em Sines, o dr. José Maria da 
Graça Afreixo, advogado, viúvo e residente em 
Lisboa, foi padrinho de uma criança ilegítima, 

11Adelaide . A madrinha foi talvez a irmã de Sofia 
Afreixo, Dona Adelaide Virgínia dos Anjos 
Afreixo, solteira, residente em Lisboa. Não 
conhecemos o nome da mãe de Adelaide, mas 
o pai José Pedro da Costa lança e Oliveiro, 
solteiro, natural de Odemira, mas residente em 
Sines, farmacêutico, declarou-se o pai. Sobre a 
mãe o registo é mudo, somente informa que a 
criança nasceu na Rua do Norte. As testemu-
nhas são também interessantes: o talvez avô da 
criança, o proprietário José Pedro da Costa 
Lança, casado e residente em Sines; e Adelino 
de Oliveira, casado, proprietário e residente em 
Sines. Este último, segundo o Anuário 

Comercial, foi juiz de paz entre 1907 e 1910, 
bem como regedor da paróquia em 1909 e 
1910. Este foi o autor do manuscrito Livro Negro 
de Efemérides, o qual documenta os anos da 
residência do autor em Sines, Vila Nova de 
Milfontes e São Luís, estas últimas freguesias do 
concelho de Odemira. Será que, numa entrada 
de 13 de Dezembro de 1906 se refere a Sofia 
Afreixo? Anotou então: «Da meia noite do dia 12 
para o dia 13, teve a Excelentissima Senhora D. 

12
Sophia uma menina ». No entanto, a menina 
não foi registada no livro de baptismos da 
freguesia de Sines do mesmo ano. No caso de 
ter sido registada mas não baptizada, pelo 
Administrador do Concelho, verificou-se 
também o livro correspondente, sem sucesso, 

13
pois para o ano de 1906 não há registos .

FIGURA 6
[Vistas de Sines] [1910]. 
No canto inferior direito, a actual Rua Luís de Camões, antiga Rua 
do Norte. Arquivo Municipal de Sines, Colecção Fotográfica, 
CF0033.

11 Arquivo Distrital de Setúbal. Paróquia de Sines. Registo de Baptismos, livro 59, 
fl. 18v, registo n.º 36, 20 de Abril de 1908.
 12 OLIVEIRA, Adelino de – Livro negro d'ephemerides. [documento manuscrito]. 
Arquivo Histórico da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, fl. 16.
13 ADSTB. Administrador do Concelho de Santiago do Cacém. Registo de 
nascimentos de filhos legítimos, livro 2, 1898-1911.
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 Sofia Afreixo exerceu a profissão de 
médica na vila de Sines entre 1906 e 1910, 
segundo o Anuário Comercial. O médico do 
partido era então Joaquim de Matos Coutinho. 

14
Foi nomeado em 1897 , no mesmo ano em que 

15Sofia Afreixo se licenciou . É curioso notar que a 
tese da médica, publicada em 1899, foi enca-
dernada pela Biblioteca Nacional no mesmo 
volume onde se encontra a tese de Joaquim de 
Matos Coutinho, que se licenciou em 1897, com 
a dissertação Prenhez extra-uterina: dissertação 

16
inaugural . Talvez tenha sido a temática a juntá-
los, mas ambos viveram na mesma localidade e 
exerceram a mesma profissão durante alguns 
anos.
 Em 1907 foi madrinha de uma criança, 
Joaquim, filha de António José Garcia e de mãe 

17
incógnita, baptizada no dia 17 de Agosto . O 
menino foi um filho natural de seu pai, solteiro e 
distribuidor de correio, natural de Monchique. O 
pai não tinha família próxima em Sines. No 
entanto, o averbamento informa que a criança 
foi legitimada pelo casamento dos seus pais, 

sendo a mãe Abília Garcia, doméstica, natural 
de Sines, o qual teve lugar em 19 de Outubro de 
1913.
 Sofia Afreixo foi assim identificada: «D. 
Sophia Affeixo, casada, medica do Montepio 
d'esta freguesia, e moradora n'esta Villa de 
Sines». Portanto, Sofia Afreixo exercia clínica 
no consultório de uma colectividade, o «Mon-
tepio desta freguesia», que tinha como objecti-
vo, através do pagamento de quotas, o forneci-
mento de serviços de saúde e de apoio social 
aos seus sócios, entre trabalhadores e operári-
os, quando não existia ainda Segurança Social 
ou Serviço Nacional de Saúde. Dispunha 
também de um consultório individual, referido 
no Anuário, e parece ter sido médica de clínica 
geral, não se reservando somente às «doenças 
das mulheres» onde as médicas eram acanto-
nadas. A primeira médica portuguesa, Elisa 
Augusta da Conceição Andrade abriu consultó-
rio em Lisboa, no ano de 1889, «para mulheres 
e crianças». Mas Sofia Afreixo parece ter sido 
uma médica de clínica geral.

14 AMSNS. Câmara Municipal de Sines, Estudos e controlo de pessoal , maço 1, 
1934. 
15 Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa, Annuário da Escola Médico-
-Cirúrgica de Lisboa, ano 1898-1899, p.119. 
16 Descrição bibliográfica disponível em < https://catalogo.bnportugal.gov.pt/
ipac20/ipac.jsp?session=1H757855Q05F4.13614&menu=search&aspect=sub
tab11&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bn&ri=&term=sofia+afreixo&index=.
GW&x=0&y=0&aspect=subtab11 >, consultado em 12 de Dezembro de 2022. 
17 ADSTB. Paróquia de Sines. Registo de Baptismos, livro 58, fl. 41v, registo 
n.º 82, 17 de Agosto de 1907.

FIGURA 7
Registo de baptismo de Joaquim, de quem foi madrinha Sofia 
Afreixo. 
PT-ADSTB-PRQ-PSNS01-001-00058_m0086.
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 O «Montepio» deveria ser o nome 
popular da Cooperativa Operária e Socorros 
Mútuos Operária Sineense referida no Anuário 
como estando em funcionamento entre 1906 e 
1910, o período em que Sofia Afreixo exerceu a 
sua actividade em Sines. Esta instituição, 
fundada em 1891, dispunha de um consultório 
para os cuidados de saúde dos seus sócios. A 
partir da restauração do concelho, em 1914, o 
facultativo municipal, mediante o pagamento 

18
de uma quantia anual, atendia todos os sócios .   
Era constituída por operários, mas também por 

1 9
comerciantes . Para angariar fundos, a 

20Associação organizava bailes, sorteios  e 
21

quermesses . Outra fonte de receitas era o 
produto das contra-ordenações e multas 

22
cobradas pelo Posto Policial de Sines . Nesse 
período, era já designada Associação de 
Socorros Mútuos Operária Siniense.
 Esta procurava oferecer aos seus sócios 
cuidados médicos e dispunha de um consultó-
rio e fornecia medicamentos aos seus sócios na 
Farmácia Central. O consultório, de acordo com 
as memórias de um dos seus sócios, situava-se 
na Rua Nicolau Coelho, e foi electrificada em 

FIGURA 8
[Carta aberta da Associação de Socorros Mútuos Operária 
Sineense a solicitar a adesão à Associação face à carestia de vida] 
[1918-1920]. Arquivo Municipal de Sines. Colecção Mosaica das 
Memórias, Colecção Antero Raposo, MMS/008/0010.

18 AMSNS. Câmara Municipal de Sines. Correspondência recebida, maço 47, 
documento 69, 9 de Junho de 1919. 
19 AMSNS. CMSNS. Correspondência recebida, maço 19, Julho de 1918. 
20 AMSNS. CMSNS. Correspondência recebida do Governo Civil de Setúbal, 
maço 305, 1949. 
21 Por exemplo, uma quermesse em 1918. AMSNS. CMSNS. Actas da Comissão 
Executiva, livro 1, 1 de Agosto de 1918, fl. 136-137v. 
22 AMSNS. Posto Policial de Sines, Recibos de liquidação de multas, 1943-1957. 
23 AMSNS. CMSNS. Correspondência recebida de diversos particulares em 
1941, maço 198, documento 1240. 
24 AMSNS. CMSNS. Correspondência recebida, maço 179, documento 438,
 1938.

231941 . Para compor as fontes de receita a 
Associação promoveu a realização da Festa da 

24Flor, em 1938 , assim como promovia a venda 
de lotaria.
 Também o padrinho do afilhado de 
Sofia Afreixo viria a ser uma personalidade 
importante em Sines. Trata-se de Joaquim da 
Costa, então solteiro, proprietário e morador na 
Quinta. Joaquim da Costa viria a formar uma 
importante biblioteca local continuada depois 
pelo seu filho José Miguel da Costa. Este foi o 
fundador do museu e da biblioteca municipal, 
em meados do século XX.
 Sofia Afreixo era, portanto, uma mulher 
que se movia nos meios do sul, entre as provín-
cias da Estremadura a Alentejo. Era já casada 
quando chegou à vila: sabemos qual era o seu 
estado conjugal através do registo de nasci-
mento de uma criança de que foi madrinha, 
mas o nome do marido continua desconhecido. 
No entanto, pelas suas relações sociais e 
profissão, depreendemos que se tratava de 
uma mulher e uma profissional sensível às 
dificuldades dos meios mais desfavorecidos da 
sociedade.
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