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Adelaide da Piedade Carvalho Félix 

(Santarém, 1892- Lisboa, 1971) 
 
Destacou-se como professora de inglês e alemão, escritora e tradutora. 

Nasceu em Santarém (Marvila), a 24 de fevereiro de 1892, filha do então, 1.º sargento 
de artilharia 3, Joaquim Félix e de D. Emília da Anunciação Carvalho Félix, irmã da 
conservadora da Torre do Tombo, Emília da Piedade Carvalho Félix.  

Em 1912 [?]1, concluiu o curso de Filologia Germânica na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, iniciando, após estágio na Alemanha, a atividade docente no 
Liceu Rodrigues Lobo de Leiria. Lecionou depois no Liceu Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos, no Porto. Em 1926 passou a lecionar no Liceu Maria Amália Vaz de 
Carvalho, em Lisboa e a partir de 1937, no Liceu D. Filipa de Lencastre, onde se 
manteve até à aposentação, com 63 anos de idade.  

Casou em 1933 com Eduardo Alexandre da Cunha, de quem se divorcia em 1938. 

Colaborou ativamente na imprensa: Novidades, Acção, Renascença, Ilustração de 
Angola, Stella, Diário de Luanda, Correio da Noite (Brasil), Atlântico, entre outros. 

Da sua obra literária destacam-se: Shakespeare e Othelo (esboço crítico), com prefácio 
de Teófilo Braga; Hora de instinto (romance), 1919; Miragens torvas (prosa de arte), 
1921; Personae, (novelas), 1926; O grito da Terra, (romance), 1936; Nunca o direi… 
(novela), 1940; Cada qual com o seu milagre… (contos), 1941; Roteiro de viagens 
feitas, no mar tormentoso das letras, por gentes de Leiria e seu termo, 1944; No 
Estoril: uma noite igual a tantas (romance), 1952; Eu, pecador, me confesso, 1954 e 
Um seixo na torrente, 1963; Histórias breves de escritores ribatejanos (et al), 1968.  

Em 1937 e 1939 obteve dois primeiros prémios “Rosa de Ouro”, nos jogos florais da 
Emissora Nacional. 

Foi também tradutora de várias obras em inglês e alemão. 

Participou em várias conferências e projetos em torno da arte, literatura, política 
nacionalista e folclore em especial o da região ribatejana.  

                                                           
1 Foi publicada na revista “Occidente” n.º1279 (1914), p.227, uma fotografia do grupo de 
alunos do 4.º ano (período transitório) da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
onde consta. 



A sua obra, ainda pouco estudada, parece refletir traços da narrativa modernista. 

Morreu em Lisboa, a 30 de julho de 1971. 

O seu nome foi dado, ainda em vida, a uma rua de Leiria e postumamente a ruas em 
Lisboa e Santarém. 

O espólio documental da jornalista e escritora Adelaide Félix foi doado à Câmara 
Municipal de Santarém, encontra-se na Biblioteca Braancamp Freire e é constituído 
por correspondência expedida e recebida, recortes de jornais, manuscritos das obras 
de sua autoria e exemplares das obras publicadas. O fundo integra igualmente 
correspondência da sua irmã Emília Félix. Documentação ainda não disponível ao 
público. 
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