
Isaura Silva
Borges Coelho
MULHERES
ENFERMEIRAS
QUE FAZEM HISTORIA

Uma das mulheres, possivel
mente a primeira, que, durante
o fascismo e por motivos politi
cos, foi condenada a pena
maior, Isaura Silva Borges Coe
lho encabec;;ou em 1953 a luta
contra a proibiyao do casamen
to das enfermeiras,luta que a le
varia ao Forte de Caxias onde a
PIDE a reteve encarcerada qua
tro longos anos.

Ser enfermeira hoje. A que distancia da enfermeira de ha

poucas decadas atras. E das mu
Iheres de virtude de ontem ao CUI
DAR de hoje, passaram seculos de
hist6ria.

Na conquista de direitos e rega
lias, outros lutaram antes de nos. E
foi ja na segunda metade do seculo
xx que as enfermeiras portuguesas
conquistaram 0 direito ao casa
mento. Para que a lei final mente 0
reconhecesse em 1962, algumas
enfermeiras sofreram os horrores
da prisao.

Isaura Silva Borges Coelho foi
uma dessas mulheres: "a luta co
me~ou quando algumas enfer
meiras do Hospital Julio de Ma
tos foram expulsas por se terem
casado. Num acto de solidarie
dade e de protesto, fizemos uma
recolha de assinaturas ..."

Esse abaixo-assinado, dirigido
ao Enfermeiro-mor dos Hospitais
Civis, a Salazar e ao Cardeal Cere
jeira, iniciou 0 movimento que a le
varia a prisao.

Bem distante dessa primeira ac
yaO, e 20 anos apos 0 25 de Abril,
fomos procurar a enfermeira Bor
ges Coelho e com ela, encantadas e
emocionadas, fizemos um pouco
do seu percurso.

"HA COISAS NA VIDA
QUE NUNCA MAIS ESQUECEM"

"No dia 3 de Novembro de
1953, dirigi-me a sede eleitoral
do MUD Juvenil para me encon
trar com uma amiga e dai se
guirmos para um jantar de con
fraterniza~ao de mulheres. No
bolso da gabardina, levava es
crita uma interven~ao sobre 0
casamento das enfermeiras que
me propunha ler durante 0 jan
tar. A PIDE entrou na sede na
quele preciso momento. Empur
raram os jovens todos para um
canto e come~aram a revistar e
a identificar todos os detidos.
Entretanto eu mastigava as
escondidas 0 papel da minha
interven~ao. Quando me identi
fica ram disseram:» Olha, Cel

tern os a casamenteira! «Vim a
saber mais tarde que um infor
mador do Hospital de D. Estefa
nia on de eu trabalhava me tinha
denunciado como activista da
luta pelo casamento das enfer
meiras.

Fui presa e levada para Ca
xias on de me mantiveram isola
da quase dois anos".

No iniclo da vida pro fissional

"Presa por esta Direc~ao (PI
DE), em 3.11.53 para averigua
~oes, tendo recolhido ao Depo
sito de Presos de Caxias."

"Queriam por for~a que eu
dissesse quem me tinha alicia
do para 0 Partido Comunista, eu
que nunca tinha visto, que sou
besse, urn comunista na minha
vida".

Nos muitos interrogatorios a que
foi submetida, exigiam-Ihe que en
tregasse as listas de assinaturas
contra a proibiyao do casamento
das enfermeiras.
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Fotografias da ficha pr;s;onal quando fo; presa pela PIDE

Sua irma Hortensia, tamMm en
fermeira, conseguiu esconder as
Iistas e salva-Ias da sanha da PIDE.
Mas tambem HORTENCIA SILVA
"suportaria nove meses de car
cere por ter escrito na agenda
pessoal (MPB) que a PIDE deci
fraria ... "meu partido bolchevi
que" e afinal mais nao era que
"meu primeiro beijo". (Entrevista
de Antonio Borges Coelho, Jomal
de Letras, de 27 de Abril de 1994).

"Ate 0 meu advogado, 0 dr.
Lopes Correia, ficou preso du
rante um mis, quando, dez dias
antes do meu julgamento, re
quereu uma entrevista para or
ganizar a defesa ... Rasgaram
Ihe a camisa, arrastaram-no
pelo chao ... E a mim, que segu
rava os papeis contra 0 peito,
atiraram-me ao chao, deram-mc
pontapes e arrastaram-me pe
los cabelos para a cela ... Efiquei
sem advogado, sem visitas, sem
correio, sem recreio."

Julgada r:lO Tribunal Plenario de
Lisboa, presidido pelo juiz Abreu
Mesquita, Isaura Silva denunciou
durante duas horas a situa<;:aodos
Hospitais Civis de Lisboa e os pro
blemas das enfermeiras. 0 novo
advogado era agora 0 dr. Costa Go
mes. Foram testemunhas de defesa
Maria Lamas e a dr.a Maria Isabel
Aboim Ingles.

Isaura Silva Borges Coelho foi
condenada a dois anos de pena
maior que se traduziram em quatro
anos de prisao, nao por haver pro
vas da sua liga<;:aoa qualquer orga
niza<;:aoclandestina, mas "por con
vic<;:ao", publicamente declarada,
do juiz Abreu Mesquita.

"Era muito nova e sofria muito.
Comecei a emagrecer. Cheguei
a pesar 34 quilos. Os amigos do
exterior enviaram a Caxias um
medico particular que comuni
cou ill PIDE: ou me tiravam do
isolamento ou acabaria por
morrer ... Andei entao por varios
hospitais com larga escolta po
licial e sempre guardada com
Pides ill porta."

CASAMENTO NA PRISAO

A mulher enfermeira que lutou
pelo direito ao casamento viria mais
tarde, ja em Iiberdade, a casar na
prisao.

"Era uma noite fria de Novembro.
Nao sei se alguem sorriu
do beijo que trocamos.
- Ate logo! - disseste."

Este poema, escrito pelo seu
companheiro, descreve 0 dia da
prisao. Aquele "Ate logo!" levou a
dez anos de separa<;:ao.Se 0 com
panheiro e hoje marido, a visitasse,
era logo preso. De maneira que
nem cartas nem visitas.

"Entao, a pretexto de que a ga
bardina com que fora presa me nao
fazia falta, devolvia-a mas com ela
enviava tambem, escrita no forro, a
primeira mensagem ao meu com
panheiro."

"Tres anos mais tarde, ouvi na mi
nha cela assobiar "La Paloma". Era
a nossa can<;:aoe a nossa senha. Fi
quei de ouvido a escuta e alguem
come<;:oua comunicar ...na parede,
em morse. Era 0 meu companheiro.
TamMm ele fora preso e colocado
durante algum tempo numa cela do

res-do-chao. Condenado mais tar
de a dois anos e nove meses, 0 meu
companheiro acabaria por sofrer
seis anos e meio de prisao."

"Quando fui libertada em 1957,
por altura da visita da rainha Isabel II
de Inglaterra, comecei entao a lutar
agora pelo meu casamento. Doutra
forma, nao podfamos trocar cor
respondencia e muito menos per
mitiriam visitas. A luta pelo nosso
casamento demorou dois anos. Fi
nalmente la veio a autoriza<;:aopara
nos casarmos no Forte de Peniche.
o casamento consistiu em duas
horas de visita, a princfpio separa
dos por uma larga mesa. Permiti
ram duas garrafas de vinho...duas
fotografias ...e a presen<;:ados meus
pais, das testemunhas e...dos guar
das. Quando sal, dezenas de pes
soas de Peniche esperavam-me a
porta da fortaleza com flores."

o RECOME<;:ARDA VIDA

Depois de sair da prisao, Isaura
Silva Borges Coelho teve um ana
de residencia fixa em Portimao e a
obriga<;:ao de se apresentar men
salmente na sede da PIDE.

No dia do casamento no Forte de Pen;che

Nao foi facil recome<;:ara vida.
Proibida de trabalhar na fun<;:ao
publica, ate 0 diploma do Curso de
Enfermagem Ihe fora roubado.
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Enf.a Isaura Borges Coelho ainda hoje tem uma vida intensa e vem fazendo uma pesquisa sobe a historia.

da enfermagem em Portugal

"Fiz uma reciclagem de dois
meses, como voluntaria, no IPO,
a convite do dr. Gentil Martins.
o grande medico e amigo dr.
Baptista de Sousa interviera a
meu favor.

A seguir estive seis meses na
Liga dos Amigos dos Hospitais.
Quando a PIDE informou 0 co
mandante Henrique Tenreiro da
Minha presencra,este ordenou a
minha expulsao imediata da
Liga dos Hospitais.

Fui entao falar com 0 Prof. Pu
lido Valente, grande mestre da
Medicina Portuguesa e tambem
ele expulso da Universidade por
Salazar. Comoveu-se com a mi
nha hist6ria e falou ao dr. Pedro
Monjardino, seu genro, que me
convidou a trabalhar na clinica
PRO MATRE, em Lisboa. Estes
dois grandes medicos e demo
cratas e que me ajudaram a
romper 0 cerco."

Manteve-se na PRO MATRE ate
1965. Nesse ana concluiu 0 Curso
de Enfermeiras Parteiras Puericul
toras, curso de que fora excluida
por tres vezes por motivos politicos.
A seguir entrou como enfermeira
eventual na Maternidade Alfredo da
Costa.

Reintegrada finalmente na Fun
«ao Publica em 1975, optou par
ficar na MAC onde nunca foi perse
guida. Nesta prestigiada institui«ao,
onde reconheceram 0 seu trabalho,
quis completar a sua carreira profis
sional.

Sempre se interessou pelos pro
blemas da profissao e foi na sua
casa que se realizaram as primeiras
reunioes do movimento que viria a
acabar com os auxiliares de enfer
magem.

De 25 de Abril ate se aposentar
foi Delegada Sindical da MAC.

1926 - Nasceu em Portimao
1949 - Entrou na Escola de En

fermagem Artur Ravara
1952 - Iniciou fun«oes nos HCL

- Hospital dos Capu
chos

1953 - Foi presa pela PIDE no
Forte de Caxias de onde
sai so em 1957

1965 - Fez 0 Curso de Partei
ras Puericultoras do
Instituto Maternal

1975 - Foi reintegrada na F.
Publica

1979 - Tomou posse como En
fermeira Chefe

1980 - Fez 0 Curso de Espe
cializa«ao em Enferma
gem de S.1. e Pediatrica

Devotada as crian«a recem-nas
cidas, concluiu em 1980 a Espe'
liza«ao em Enfermagem de Sat' Jt;
Infantil e Pediatrica. 0 curso ajuri.)IJ
-a a encontrar novos caminhos [:lara
uma maior humanizac;;ao do servi
«0, designadamente fomentand <

liga«ao precoce da mae ao rec' ,11
-nascido.

Ainda hoje tem uma vida intensa,
repartida pela filha, 0 marido e a
pesquisa que vem fazendo sobre a
historia da enfermagem em Portu
gal. "Quero oferecer ao Sindica
to elementos para outros con
sultarem". Gosta de cinema, de
teatro, ouvir musica e de ler mas
nao perdeu 0 contacto com a enfer
magem eo Sindicato. "Devo muito
ao Sindicato. Ele e 0 instrumen
to vivo da nossa uniao e da
nossa forcra." 0
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