
MARIA ESTER GUERNE GARCIA DE LEMOS 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1929-11-02. 
 
Localidade 
 Carvalhal / Bombarral / Leiria. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa (1952). 
 
Profissão 
 Professora universitária; 
 Escritora. 
 
Carreira profissional 
 Assistente da Faculdade de Letras de Lisboa (1957-1963); 
 Prémio Eça de Queiroz do SNI (1960); 
 Em 1963 interrompe a docência para preparar o doutoramento, mas incompatibiliza-se com o seu 

orientador, Jacinto Prado Coelho, Presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores, pela atribuição do 
prémio a Luandino Vieira e não dá seguimento à tese (1965); 

 Retoma a actividade de professora na Faculdade (1971-1974); 
 Saneada da Faculdade (Novembro de1974); 
 Professora da Escola Secundária do Fundão (1975-1978); 
 Professora do Liceu e Queluz (1979-1982); 
 Aposentação, depois de também ter leccionado no Instituto de Novas Profissões (1990). 
 
Perfil político-ideológico 
 Católica convicta; 
 Grande defensora dos princípios ideológicos do Estado Novo.  
 
Carreira político-administrativa 
 Assistente de programas literários da Emissora Nacional (1954-1959); 
 Quando foi eleita deputada (1965) era Consultora Linguística do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, em regime de colaboração. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Lisboa Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Preconiza a formação de uma consciência colectiva nacional, indicando alguns meios de a conseguir.  
 Fala sobre a situação de alguns funcionários da Biblioteca Nacional.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Requer elementos sobre a abertura de uma boite junto de um estabelecimento de ensino.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na especialidade alguns artigos da proposta de lei do serviço militar.  
 Assinala a passagem do centenário do nascimento de Camilo Pessanha, acentuando a necessidade de se 

fazerem edições críticas completas das obras dos escritores clássicos portugueses.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Presta homenagem à Sr. D. Maria Guardiola pela obra realizada como comissária nacional da Mocidade 

Portuguesa Feminina, cargo de que fora recentemente exonerada a seu pedido.  


