
“BONS CONSELHOS ÀS MENINAS” 

A conceituada “casa de meninas” da Madame Calado, nas Escadinhas do Duque, perto da traseiras da Estação 

do Rossio, em Lisboa, era, nas décadas de 40 e 50 do século passado, umas das mais selectas e caras da cidade 

frequentada por ministros e directores-gerais. 

A educação e o bom tracto das “meninas” tinha merecida fama. Quando uma delas era admitida de novo 

naquela “prestimosa instituição” recebia um folheto de duas páginas, uma espécie de “regulamento”, que era 

incitada a observar e que rezava assim: 

 

“BONS CONSELHOS ÀS MENINAS –  

_ Na rua, na família, na sociedade e em todos os lugares em que se encontrem saibam conduzir-se sem deixar 

transparecer a vida que fazem. 

_Tenham sempre o maior cuidado com a decência do vestuário e não usem palavras obscenas, nem calão. 

Respeitando todos, serão por todos respeitadas. 

_ Procurem, por todos os meios, fugir ao escândalo e ser motivo de censura. 

_ Evitem influenciar outras raparigas com quem convivam, contando-lhes a facilidade da vida que fazem e 

despertando-as para o luxo. 

_ Apliquem-se o mais possível no aperfeiçoamento do vosso trabalho e, dentro de casa, sejam todas amigas, 

boas camaradas e não maldizentes, nem invejosas umas com as outras, perdoando-se, mutuamente, as faltas 

sem gravidade. 

_ Às mais inteligentes e educadas compete dar os bons exemplos, em particular o da tolerância. No resto, cada 

uma trata da sua vida o melhor que puder e souber, sem nunca prejudicar as camaradas e prestigiando o bom 

nome da casa. 

_ Serem rectas e justas é testemunho de bons sentimentos e uma obrigação. Que cada uma ponha ao serviço 

as suas qualidades morais. 

_ Não dizer palavrões, mesmo que os ouçam a alguns clientes. 

_ Devem, igualmente, demonstrar paciência e carinho com todos e sobretudo para com os clientes, sujeitando-

se a certos desejos que alguns deles têm. 

_ Devem, finalmente ser poupadas, economizando em tudo o que possam, trabalhando o mais possível, 

aproveitando, enquanto são novas, para não caírem, depois, numa velhice degradante.” 

 

Este “regulamento” estava afixado na casa e o respectivo conteúdo não deixa de ser curioso, à luz dos nossos 

dias. 

Maria da Piedade Calado (Madame Calado), natural de Boidobra, Covilhã, era proprietária de alguns imóveis e 

deixou toda a sua fortuna à Santa Casa da Misericórdia, através de um testamento de sete páginas redigido pelo 

Dr. José Hermano Saraiva, advogado, que viria a ser ministro da Educação com Salazar; embaixador de Portugal 

no Brasil, no tempo de Marcello Caetano e apresentador de programas sobre História, na RTP, depois da 

revolução de Abril. 
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A seguir: A parte inicial do testamento de Maria da Piedade Calado (Madame Calado) 

 



 


