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Documento do Mês

“Diana de Liz”



Diana de Liz 

 
Diana de Liz, pseudónimo de Maria Eugénia Haas da Costa Ramos, conhecida entre as 

amigas como Mimi Haas, escritora e jornalista, nasceu em Évora, a 29 de março de 

1892, e faleceu em Ossela (Oliveira de Azeméis), a 30 de maio de 1930. Filha de 

Zacarias José da Costa, Oficial do Exército e de Margarida Amélia Haas da Costa 

Ramos,  

Aos 8 anos de idade foi com a família residir para Lisboa e aí inicia a educação básica 

onde revela vocação para as letras. Revelou-se uma escritora pouco convencional para o 

gosto e a moral da altura. Escreveu em prosa, pequenas novelas, ou em verso, onde 

despertou grande interesse no meio literário.  

No País colaborou no “Correio da Manhã”, no “Magazine Bertrand” e na “Vida 

Feminina”. No estrangeiro apresentou-se no “ABC” de Madrid e no “El Suplemento” de 

Buenos Aires, sempre como Mimi Haas, à semelhança dos periódicos portugueses. 

Foi grande defensora da emancipação feminina. 

Em 1926, com 34 anos, conhece Ferreira de Castro, escritor, com quem pretende casar 

mas os pais opõem-se à união, juntando-se um ano mais tarde. Vivem momentos 

difíceis mas com a publicação de “Emigrantes”, obra do marido, as condições 

melhoram. 

Em 1929, depois de uma visita a Paris e Andorra, Diana de Liz adoece de tuberculose e 

Ferreira de Castro leva-a para Osselas tentando que a mudança de ares lhe seja 

favorável, no entanto Maria Eugénia morre. 

Em 1931, Ferreira de Castro, conseguiu publicar alguns dos escritos da mulher e surge 

“Pedras Falsas, uma coletânea de pequenas novelas, crónicas e cartas, quase todas 

publicadas no “Correio da Manhã”, e um ano mais tarde “Memórias de uma Mulher da 

Época”, última obra póstuma. 
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