
  
 

A PRESENÇA MILITAR PORTUGUESA NO ULTRAMAR  
Índia, África, Timor e Macau 

 
MEMÓRIAS NO FEMININO 

 
 

CARTA ÀS SENHORAS PARTICIPANTES NO PROJETO 
 
 

 
Queridas Amigas 

 
No próximo dia 17 de outubro completa-se um ano desde que, na página da Associação das 

Antigas Alunas do Instituto de Odivelas (AAAIO – www.aaaio.pt), divulgámos publicamente o 

projeto A Presença Militar Portuguesa no Ultramar. Índia, África, Timor e Macau. Memórias no 

Feminino.  

No âmbito desta divulgação, apelámos à boa participação por parte de todas as senhoras que, 

tendo vivido na primeira pessoa esse facto da nossa história comum, assim o entendessem fazer, 

através da prestação voluntária do seu testemunho. 

O projeto mereceu também bom acolhimento por parte da Liga dos Combatentes, que 

promoveu a sua divulgação no seu site ( www.ligadoscombatentes.org.pt). 

No âmbito da sua divulgação na página da AAAIO, publicámos um texto caracterizador do 

projeto, quanto à sua justificação, propósito e metodologia, onde destacámos a importância da 

obtenção de um Consentimento Informado junto de cada uma das participantes. No mesmo texto, 

fizemos questão de, através de uma biografia breve, divulgarmos quem somos.  

Na página da AAAIO, foi simultaneamente publicado um Formulário de Inscrição, para 

manifestação de vontade de participação tendo sido disponibilizado um email para a concretização 

das inscrições ou obtenção de qualquer esclarecimento. 
 

No dia 14 de novembro de 2018, decorreu nas instalações da AAAIO, no Largo da Luz, uma 

sessão pública de apresentação e de lançamento oficial do Projeto, durante a qual, num ambiente 

muito acolhedor e estimulante, demos a conhecer as nossas motivações, intenções e expectativas. 

Nessa sessão, recebemos algumas das primeiras inscrições, votos de confiança e palavras de 

incentivo que, muito nos estimularam a prosseguir. 

 
No decorrer deste primeiro ano de desenvolvimento do Projeto, recolhemos, de acordo com 

a metodologia adotada, os testemunhos de todas as senhoras que generosamente se inscreveram, 

mostrando-se disponíveis para partilhar as suas memórias. Deste modo, pudemos constituir um 



acervo que ultrapassa os trinta depoimentos, número que, pela riqueza e diversidade dos 

testemunhos, consideramos satisfatório para o bom cumprimento dos objetivos do Projeto. 

 
Cumprida esta primeira fase de recolha e de fixação integral de testemunhos, informamos 

que, a partir da publicação desta Carta, encerramos as inscrições para participação no Projeto.  

 
Entretanto, temos em mãos a finalização de alguns dos testemunhos já recolhidos e 

aguardamos o agendamento das conversas com as senhoras já inscritas, que ainda não foi possível 

ouvir.  

 
Entramos, agora, na fase de edição dos vossos testemunhos. Vamos fazê-lo com o respeito a 

que a confiança do vosso legado nos obriga, procurando valorizar cada testemunho que é único, 

numa edição a várias vozes.  
 

Reforçamos o agradecimento pela confiança, pela generosidade e pela disponibilidade com 

que aderiram ao nosso projeto A Presença Militar Portuguesa no Ultramar. Índia, África, Timor e 

Macau. Memórias no Feminino.  

 

Saudações cordiais, com amizade 
 

Ana Maria Taveira 

Maria Armanda Taveira 

Maria de Fátima Pina 

 

Lisboa, Outubro de 2019 


