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RESUMO  

Francine Benoit (1894-1990) foi uma compositora e musicóloga portuguesa que sobreviveu 

essencialmente à custa do ensino e da crítica musical em periódicos, pois tratava-se de uma mulher, 

comunista, feminista e lésbica. Foi, no entanto, razoavelmente bem-sucedida, graças às redes de 

sociabilidade de que fez parte, não apenas musicais, mas também partidárias, feministas e lésbicas. 

Francine foi frequentemente subestimada em vida e quase retirada da narrativa histórica depois de ter 

falecido e, como não é de surpreender, a sua homossexualidade nunca foi mencionada, no que Terry 

Castle chama de “work of ghosting” (1993). Um dos objectivos deste trabalho é mostrar como uma 

característica basilar de toda a vida de Francine se manteve e mantém oculta, como se tivesse sido um 

ser assexuado, ou uma mártir voluntária em prol do seu trabalho; e é perceber como a sua sexualidade 

foi, afinal, um factor determinante no seu percurso. 
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A HABITUAL OMISSÃO  

 Durante décadas praticamente omitida da narrativa histórica, Francine Benoit (1894-1990) 

tem sido recuperada aos poucos, quer pela emergência dos estudos de género na musicologia 

portuguesa, quer pela vontade de uma nova geração de músicos e musicólogos em dar 

protagonismo à música portuguesa - saliente-se neste sentido a associação Movimento 

Patrimonial pela Música Portuguesa, que através de concertos, palestras e da revista Glosas, 

tem contribuído para a actividade musical portuguesa contemporânea. Mas é necessário 

pensar esta repescagem e evitar que seja feita mediante uma espessa lente que não detecte 

mais do que aquilo que é visível à superfície. 

“Our civilization’s constitutive and coercive inability to conceive of women’s self-fulfilled 

existence outside of the social contract governed by the twin principles of heteronormativity and 

male domination makes lesbians, logically if also paradoxically, at the same time invisible and 

deeply threatening: ghosts, bogeywomen, monsters hiding under the beds of potentially 

corruptible daughters and wives.” (Klobucka, 2009: pp.1) 

A actividade de Francine Benoit mais visível foi a da pedagoga e de crítica musical. Sabe-se 

que foi também compositora, mas as suas obras não são, ou não têm sido apresentadas 
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publicamente- e para isto contribui o facto de apenas estarem editadas três canções para canto 

e piano e um caderno de pequenas peças para piano, além de excertos musicais das operetas 

ou cantatas infantis que musicou. Mas além disso, o que se sabe? Muito pouco. Existem já, 

felizmente, uma tese de doutoramento (Vieira: 2011) e uma de mestrado (Calado: 2010) 

centradas na sua figura, mas que à semelhança do apontado por Terry Castle, Anna Klobucka 

e outras investigadoras, omitem a sua homossexualidade.  

O lugar de Francine Benoit na história foi directamente dependente da sua 

homossexualidade e associações a ideologias partidárias e feministas. A sua ligação com a 

mãe, Marie Victorine Benoit, também uma feminista reivindicativa, autora de um texto inovador, 

“La Maternité Consentée”, onde é abordado o tema do aborto décadas antes de ser foco de 

debate público, bem como o facto de ter sido amiga de mulheres como Virgínia Quaresma, 

leva-nos a concluir que estaria consciente das relações da filha, uma vez que mãe e filha 

sempre viveram juntas, numa relação muito próxima, embora às vezes conflituosa, partilhando 

os mesmos círculos sociais. Acrescente-se, a título de curiosidade, o relato de Francine que 

uma das vezes em que quis cortar o cabelo, que frequentemente usava curto, como uma 

atitude de revolta, foi a própria mãe quem lhe tirou a tesoura das mãos e procedeu à operação 

(Entrevista a Helena Neves, ver referências). 

O QUE SE DIZ E O QUE NÃO SE DIZ SOBRE FRANCINE BENOIT 

O trabalho de Mariana Calado centra-se no papel de Francine enquanto crítica musical, com 

um levantamento exaustivo e análise das suas críticas e crónicas publicadas entre 1920 e 

1950. Já o de Ana Sofia Vieira aborda, ainda que não de forma muito profunda, a problemática 

das representações de género de Francine e da renúncia aos padrões ditos femininos. No 

entanto, ambas se propõem tecer uma resenha biográfica (breve, no caso da tese de Mariana 

Calado, pois trata-se de uma dissertação de mestrado e o tópico central não é a figura, mas a 

obra), mas falham redondamente, ao omitir a sua vida amorosa. Um pouco mais profundas são 

as conclusões de Ana Sofia Vieira que, primeiro descreve a vida de Francine como celibatária, 

depois, identifica-lhe uma angústia emocional sugerindo que o facto de não ter sido mãe de 

família a frustrou e amargurou: “De las investigaciones llevadas a cabo podemos destacar qué 

comportamentos han sido adecuados a los patrones exigidos por la esfera pública; sin 

embargo, las implicaciones psicológicas atestiguadas en su diario personal son reveladoras de 

desequilibrios emocionales fortísimos, que le provocaron grandes inseguridades, por no poder 

mostrar su condición femenina y donde se aprecia una vida donde sólo parecen existir 

aspectos negativos. […] Es en este contexto en el que Francine Benoit después de la muerte 

de su padre, y alejada la posibilidad de encontrar un marido capaz de cubrir las necesidades 

familiares, se ve obligada a buscar trabajo, contrariando la regla general. Sus preocupaciones 

de formar un matrimonio y, consecuentemente, la maternidad, empeoran con el 

infortunio de una viudedad interiorizada.” (Vieira, 2011: 234, 235; sublinhado meu) 
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Sejamos claros, a existência destas duas teses é absolutamente louvável, mas é urgente 

dar visibilidade a parte integrante da vida desta figura. Perguntamo-nos se, acaso Francine 

Benoit tivesse sido casada, não seria mencionado claramente o seu casamento e recenseado 

o seu marido… Pois vejamos, a ironia é que ambas as investigadoras entrevistaram Madalena 

Gomes, a última companheira de Francine, o seu último grande amor, que viveu a seu lado nas 

últimas três décadas de vida. No entanto, as duas apontam Madalena Gomes (1928-2010) 

como sua amiga, e herdeira por Francine ter falecido sem descendentes directos. Quando 

interroguei Mariana Calado acerca deste assunto, esta confessou nunca ter sabido que 

Francine Benoit fosse homossexual. Nem o seu orientador o mencionou nem ela própria foi 

capaz de ver o que, afinal, estava perante os seus olhos, ratificando mais uma vez a 

invisibilidade lésbica.  

Atentemos nas palavras de Anna Klobucka (2009:5)  referentes às lésbicas da cultura 

portuguesa: “They have been described in dictionaries, doctoral dissertations and biographies 

as either asexual or vaguely heterosexual in their youth and then presumably too consumed by 

their public lives to bother thinking about love of any kind.” Pois é isto que se verifica também 

na musicologia. Estas duas teses são disso cabal exemplo. E isto acontece pois figuras como 

Francine Benoit são duplamente estigmatizadas, enquanto mulheres e enquanto 

homossexuais. “Portugal mantém assim no início do século XXI a dupla penalização sobre as 

mulheres lésbicas. Por um lado, a estigmatização do lesbianismo, que tem raízes na 

perseguição e na construção da homofobia ao longo do século XX. Por outro lado, o machismo 

que caracteriza a visão sobre as mulheres na sociedade portuguesa ao longo do século XX”. 

(Almeida, 2010b:1) 

Mariana Calado identifica Vitorino Nemésio (1901-1978) como um grande amigo de 

Francine, que terá conhecido através de Gabriela Nemésio (1900-1980), sua amiga de infância. 

No entanto, da investigação levada a cabo até ao momento, pude concluir que Gabriela terá 

sido o primeiro grande amor de Francine, tendo-se mantido efectivamente próxima do casal, e 

sido inclusive madrinha de um dos seus filhos, num amor profundo e duradouro, que vai voltar 

ao seu pensamento vezes sem conta ao longo de toda a vida: “A Madalena [Gomes] continua a 

dar-me que pensar,- no mesmo sentido afinal já exposto aqui. Também a Gabriela, há mais de 

trinta anos! Tinha assim uma sequiosidade de presença e de carinhos,- carícias. Mas eu é que 

não estava ainda mordida como o fiquei a estar hoje, agudamente, enquanto não vier a fase 

final, brutal ou não... A Gabriela fez a sua vida, sensorialmente falando. E se apesar das 

intermitências tão graves o velho caminho voltou sempre, foi sem um vislumbre desta 

sensualidade que já me está contagiando.” (Francine Benoit, diário, entrada do dia 21 de Março 

de 1955) 

Numa alusão ao caminho escolhido por Gabriela, a família tradicional, Francine sugere a 

ocorrência de episódios homossexuais posteriores ao casamento com Vitorino Nemésio, 

comparando a relação entre as duas nos últimos anos com o que Francine (já) sente naquele 
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momento por Madalena Gomes. Ainda na tese de Mariana Calado, é notada a grande amizade 

entre Francine, João José Cochofel (1919-1982) e Lopes-Graça (1906-1994), vista como 

resultado de afinidades políticas e até musicais, mas já tornarei à família Cochofel. 

Quando Ana Sofia Vieira refere as circunstâncias do conhecimento travado com Gabriela 

Nemésio: a vinda por motivos laborais do pai de Francine para Setúbal, onde a família Benoit 

terá feito amizade com a família Monjardino, a de Gabriela; pouco mais é dito além da 

evocação do convívio ocasional de Francine com a família Nemésio: “Francine estaría ligada a 

Coimbra, más concretamente en la aldea Senhor da Serra por la amistad que trabó con la 

familia de João Cochofel, su madre, Maria Albina y su abuela, Maria Eugénia. Senhor da Serra, 

se convirtió a lo largo de varios años, en un lugar de tertulias de oposición, donde figurarán 

grandes amigos como Georgina, Gabriela y Vitorino Nemésio, José Gomes Ferreira, Carlos de 

Oliveira, Fernando Lopes-Graça quienes fueron una presencia constante.” (Vieira, 2011: 

pp.177) O que nos detém aqui, além da referência à amizade com o casal Nemésio, é a ligação 

com a família de João José Cochofel. Na verdade, a verdadeira ligação de Francine à família 

Cochofel era com a mãe de João, Maria Albina de Manique e Melo Cochofel (1887-1947), que 

foi outro dos grandes amores de Francine. As duas amaram-se até ao seu desaparecimento 

precoce, que deixou Francine emocionalmente perturbada - foi nesta altura que deu início ao 

seu diário, numa tentativa de comunicar com Maria Albina, pois é para ela que escreve: “Ao 

começar a escrever para mim, para mim só, presumo,- a não ser que aceite a maravilhosa ou 

louca fé de que a minha Maria Albina pode ver,- tortura-se-me o coração. Mas ao mesmo 

tempo quero agarrar, prender as minhas pobres ideias em remoinho. Elas não são pobres,- o 

estado da cabeça é que é atabalhoadamente doloroso. E assim quero ver se serei capaz de 

acabar por ver claro no que ainda me pode restar fazer. E quero acompanhar-me com as 

recordações, com a projecção que a minha Maria Albina deve ter dado, dos seus curtos anos 

para mim, sobre o tempo que acaso me resta viver.” (Benoit, entrada de 17 de Novembro de 

1948) 

Sabemos também, pelo mesmo registo, que alguém terá destruído importantes documentos 

pessoais que Maria Albina teria deixado: “São tantas as razões para me afligir... Esses papéis 

“para a minha mãe querida depois da minha morte” que vieram da secretária de Coimbra, que 

mais continham sobre o seu passado, que eu não sei? Se ela vê, ou se visse o que me 

apoquenta, por um lado gostaria, - apreciava os meus ciúmes, tinha neles um calor e uma 

certeza de amor que lhe davam alegria. Na mesma ordem de ideias, o que há nos papéis que a 

Gabriela me disse hoje ser para inutilizar também, entregues, - quando? – Por ela?” (idem) 

Pode apenas supor-se o teor destes registos pessoais a que Francine nunca teve acesso- 

uma prática algo comum em casos como estes, tratava-se de eliminar a nódoa da história da 

família. (Almeida, 2010b: 4) 
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A HOMOSSEXUALIDADE NÃO É IMPORTANTE 

Embora este artigo se centre na invisibilidade lésbica, ao passo que em muita da cultura 

portuguesa a invisibilidade homossexual é essencialmente lésbica, no meio musical verifica-se 

uma total fantasmagoria em torno de toda e qualquer manifestação. A musicologia portuguesa 

tem em falta, até hoje, estudos gay. Isso não seria um problema numa academia 

verdadeiramente eficaz, pluridisciplinar, despreconceituosa, que não necessitasse deles, mas 

por Portugal ser um país devedor da moral cristã e ainda com uma mentalidade homofóbica, 

em que se vê como mau gosto abordar-se a vida sexual das pessoas - note-se no entanto que 

só a vida sexual dos homossexuais é omitida, pois no caso de figuras heterossexuais nem por 

uma vez ficam de fora os casamentos, as relações extraconjugais até, os filhos; é, de facto, um 

problema. Não porque andemos em busca de pormenores sórdidos, mas porque desta forma 

tem ficado por explorar toda uma rede de sociabilidades fundamental. Veja-se a amizade de 

Fernando Lopes-Graça com Mário Cesariny (1923-2006), a proximidade inolvidável entre Jorge 

Croner de Vasconcelos (1910-1974) e Armando José Fernandes (1906-1983). E a música? 

Claro que sim, está directamente implicada. Que poemas escolhe Lopes-Graça, Armando José 

Fernandes, Jorge Croner de Vasconcelos, Francine Benoit, entre outros, para musicar? Que 

estética manifestam nas suas composições? Tão importante quanto as suas orientações e 

filiações políticas, essas agora aceitavelmente exploradas. Sobre a mulher de que me ocupo, 

quem são as amizades e os amores de Francine Benoit? Mais do que mulheres do meio 

musical, encontramos um rol de mulheres interessantes, das elites socio-culturais portuguesas, 

onde constam lésbicas como Virgínia Gersão (1896-1974), Irene Lisboa (1892-1958), Maria 

Palmira Tito de Morais (1912-2003), “fica combinado que serei sempre sua enfermeira” diz-lhe 

numa das cartas recebidas, entre outras. Até Madalena Gomes, que esteve a seu lado até ao 

último dia, estava ligada as estas mesmas elites, sendo autora de livros infantis- traduziu para a 

Bertrand A Gruta, de Georges Buis, um romance sobre a Guerra da Argélia, de 1961. Isto ajuda 

a explicar a ténue permissividade pela não-nomeação que impediu estas mulheres de serem 

presas ou internadas na Mitra de Lisboa. (Almeida, 2010a: 101-122) 

Virgínia Gersão escreve a Francine, que percebemos ter sido muito sua amiga, pelo tom 

intimista e revelador das suas cartas: “As nossas afeições grandes, num meio pequeno são 

proibidas, sob pena de nos fecharem as portas, e aqueles que precisam do mundo, vêem-se 

assim entre dois horrores: o de não ganharem aquilo de que precisam e o de arrancarem do 

peito uma afeição que o enche.” (carta de Virgínia Gersão) Neste excerto, apenas um exemplo 

entre muitos, remete-nos para a homofobia manifestada em Coimbra, mas sabemos que 

Lisboa não era diferente, pelo que escreve Francine no seu diário, a 2 de Março de 1952: 

“Ontem foi a Noémia [Cruz] buscar-me, fizemos a descida da Graça juntas- Não me admirava 

nada se ela está a arranjar sarilhos pelas suas mãos. Oxalá que não, coitada.” 
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E o que constitui um facto deveras assinalável, é que grande parte das amizades do meio 

lésbico foi estabelecida através de Gabriela Nemésio, como no caso de Virgínia Gersão e Irene 

Lisboa.  

Partindo destas primeiras pistas, é intenção dar continuidade à investigação para entender 

toda uma teia de relações que se reflectiram na vida profissional destas mulheres. Ao mesmo 

tempo, além de dar a conhecer a figura de Francine Benoit, começar a pensar as questões 

LGBT na musicologia portuguesa. Mais do que uma crítica musical, mais do que uma 

compositora, um ser humano completo, dotado de uma sexualidade activa e que esteve 

envolvida em movimentos políticos, como o MUD e o PCP, e em associações feministas, como 

a Associação Portuguesa Feminina para a Paz, e o MDM, de cujo conselho nacional fez parte 

na década de 1980. 
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