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Terça-feira a domingo

Palácio Nacional de Belém
Praça Afonso de Albuquerque
1349-022 Lisboa
Telefone (geral): 213 614 660
Telefone (marcações): 213 614 980
Endereço de correio eletrónico: museu@presidencia.pt

«Tirei o curso de Engenharia 
Químico-Industrial e exerci 
essa profissão durante vários anos. 
Desde então, tenho feito muitas 
outras coisas, de modo que 
não posso dizer exatamente 
qual é a minha profissão. 
Talvez “engenharia humana 
e social”».

“I took the Chemical-Industrial 
Engineering course and practised 
the profession for several years. 
Since then, I have done many 
other things, so I cannot say 
exactly what my profession is. 
Perhaps ‘human and social 
engineering’”.

Maria de Lourdes Pintasilgo, in Sulcos do nosso querer comum. 
Porto: Edições Afrontamento, 1980. Tuesday to Sunday



MARIA DE LOURDES PINTASILGO. 
MULHER DE UM TEMPO NOVO

Maria de Lourdes Pintasilgo foi a primeira e única por-
tuguesa, até à data, a exercer o cargo de primeira-minis-
tra e a primeira a candidatar-se às eleições presidenciais, 
em Portugal. Apesar de ter ficado conhecida da maior 
parte dos portugueses devido a esses dois momentos, o 
seu percurso humanista, marcado por uma forte cons-
ciência social e política, começou muito antes de 1979 e 
prolongou-se além da candidatura às eleições presiden-
ciais de 1986. 
Os princípios do cuidado, da responsabilidade pelos 
outros e pelo planeta, e a defesa da participação ativa 
das mulheres nas diversas áreas da sociedade, nortearam 
toda a sua vida e deixaram raízes em vários domínios.
Noventa e dois anos após o seu nascimento, o Museu 
da Presidência da República organiza uma exposição 
biográfica dedicada a esta mulher cujo legado perdura.

MARIA DE LOURDES PINTASILGO. 
A WOMAN AHEAD OF HER TIME

Maria de Lourdes Pintasilgo was the first and, to date, 
only woman to hold the office of  Prime Minister in 
Portugal and to run for office in the presidential elections. 
Although she became known to most Portuguese people 
because of  these two feats, her humanist journey, marked 
by a strong social and political awareness, began long 
before 1979 and continued beyond her candidacy for the 
1986 presidential elections. 
The principles of  care, responsibility for others and for 
the planet, and championing the active participation 
of  women in different areas of  society guided her 
throughout her life and took root in many domains.
Ninety-two years after her birth, the Museu da 
Presidência da República is hosting a biographical 
exhibition dedicated to this woman ahead of  her time, 
whose legacy will live on.

MARIA DE LOURDES PINTASILGO, MINISTRA DOS ASSUNTOS SOCIAIS.
MARIA DE LOURDES PINTASILGO AS MINISTER FOR SOCIAL AFFAIRS.
Ca. 1975
CD25A / Fundo Maria de Lourdes Pintasilgo

AUTOCOLANTE DA CANDIDATURA DE MARIA DE LOURDES PINTASILGO 
ÀS PRESIDENCIAIS DE 1986.
STICKER FROM MARIA DE LOURDES PINTASILGO’S CANDIDACY 
TO THE 1986 PRESIDENTIAL ELECTIONS.
1985-1986
CD25A / Fundo Maria de Lourdes Pintasilgo

ENTRADA | SAÍDA
ENTRANCE | EXIT

LOJA | STORE

MUSEUm

EXPOSIÇÃO
EXHIBITION

ENTRADA / ENTRANCE
SAÍDA / EXIT

· Circule pelos percursos assinalados / Walk along the marked paths 
· Mantenha visível o cartão de visitante / Keep your visitor’s card visible


