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Quase quatro anos depois, voltamos com a nossa Zona Livre, número 61. 
Foi um tempo conturbado pela indefinição, o da gestão administrativa de um 
Clube que já conquistou o seu lugar na comunidade LGBT. 
Já este ano, um grupo de pessoas resolveu assumir a tarefa de não querer 

deixar morrer o Clube.  
Um pacto de sobrevivência, pelas conquistas adquiridas ao longo de quinze anos. 
Desse movimento que fez renascer o Clube Safo fizeram parte sócias, ex-sócias e outras 

mulheres que se juntaram numa expressão de solidariedade.  
Seguiu-se a fase ‘trabalhosa’ de reunir nomes para uma lista que se apresentou às elei-

ções dos Órgãos Sociais, a 28 de Maio de 2011, numa plateia de associadas (quase sempre 
as mesmas, a bem dizer) curiosas e solidárias. 

Vieram depois as congratulações, os desejos e a esperança de que alguém iria então 
continuar a lutar pelo não desaparecimento do Clube, através do compromisso de um Plano de 
Actividades que, se aos olhos de algumas parecia megalómano, para outras era o concretizar 
de desejos antigos e próximos de serem justificadamente iniciados. 

Passaram pouco mais de dois meses e a sensação é a que já tivera por várias vezes, 
noutras passagens pelo Clube: acabam por ser sempre as mesmas a fazer o trabalho de cam-
po. Isto é, realmente, um grande trabalho de voluntariado, se não mesmo de “amor à camiso-
la”. Sendo assim não fará muito sentido… mas, de outra forma, não se justificaria também pro-
clamar “longa vida” ao Clube Safo. 

Vamos então reflectir sobre o que verdadeiramente queremos: somente a não morte, o 
não fim; ou a VIDA do nosso Clube? 

Se queremos realmente que o Clube perdure, então, talvez esteja na hora de passar das 
palavras aos actos: vamos arregaçar as mangas e participar na vida deste nosso Clube.  

Com os planos que traçamos a 28 de Maio ou numa outra via que venhamos a propor.  
Porém, participemos! Vivamos o nosso Clube!  
Uma vezes mais de acordo, outras vezes menos, mas sempre de forma PARTICIPATIVA 

no acontecimento. Vamos, definitivamente, demonstrar o que queremos que seja o Clube.  
É por nós todas que aqui estamos (a participar e a trabalhar).  
Eu estarei.  
E vocês? 
 

Esmeralda Martins 

Editor ial 
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É considerado um dos maiores acontecimentos LGBT do mundo. O 
Girlie Circuit Festival vai já na quarta edição e é designado pelos 
organizadores como o maior festival lésbico na Europa. De 9 a 15 de 
Agosto o Matinée Group assegura sete dias de sol, praia, lazer e fes-
tas temáticas como a Water Park na Ilha Fantasia e várias DJs a 
marcar o ritmo ¡Sólo para chicas! 
Para os rapazes serão 11 dias: de 4 a 14 de Agosto. A organização 
considera-o o maior festival gay do mundo: 25 festas no total com 40 
DJs e artistas. São estimados mais de 55 mil rapazes provenientes 
de todo o mundo reunidos num parque aquático. Mas ao longo dos 
vários dias há festas em mais espaços, debates e até projecção de 
filmes. Em ambas as festas são permitidas entradas do sexo oposto. 
Calcula-se que nos últimos três anos já tenham participado mais de 
140 mil pessoas no Circuit, Eliad Cohen. Programa completo aqui: 
http://www.circuitfestival.net 
Fonte: dezanove.pt 

BARCELONA EM FESTA ATÉ 15 DE AGOSTO 

Subordinada ao tema “Na Praia somos mais visíveis?” esta actividade terá 
lugar no Centro de Lazer de São João da Caparica, com início previsto para as 
16 horas. 
 
O programa inclui o visionamento de um filme, seguido de um debate sobre 
visibilidade e terminará com o jantar e karaoke. 
 
A reserva para o jantar (8,50 euros) deverá ser feita até dia 18 de Agosto para 
o email clubesafo@clubesafo.com. 

 
Este espaço tem camaratas e quartos (duplo ou single) para quem queira pernoitar e fazer um 
fim-de-semana de praia, pois fica a 5 minutos da praia a pé. Tem ainda corte de ténis, piscina e 
a possibilidade de aluguer de bicicletas. Mais informações em: https://www.facebook.com/#!/
event.php?eid=258393264187088. 

DEBATE SOBRE VISIBILIDADE LÉSBICA A 20 DE AGOSTO 

A Lesboa, a grande festa lésbica do país, faz cinco anos em 
Outubro. E no aquecimento para o aniversário, realiza três 
pré-parties, com festas no Norte, Centro e Sul. Em Lisboa a 
festa é no ZOO, ex-Memorial, dia 2 de Setembro. No Porto, 
os festejos “warm up” acontecem a 19 de Agosto, na discote-
ca ZOOM e, no dia seguinte, 20 de Agosto, no Algarve, Na 
Manta Rota, em Fieis a Manta @ Gold.  
Mais informações em:  http://lesboa.blogspot.com/ 

5º ANIVERSÁRIO LESBOA PARTY A 1 DE OUTUBRO 

Agenda 



 

Z L 61  Z L 61  Z L 61  Z L 61      5  

Uma das primeiras ideias pensadas para desenvolver no renascido 
Clube Safo foi a de uma Tertúlia sobre Poliamor. O grupo dinamiza-
dor - Daniela Ferreira, Isabel Justino e Sara Barbosa - agendou o 
debate para as 17h, de 29 de Outubro 2011, no Centro de Cultura e 
Intervenção Feminista, em Lisboa. Estão confirmadas as presenças 
de activistas do poliamor e a projecção de um documentário sobre o 
tema. 

TERTÚLIA SOBRE POLIAMOR SÁFICO A 29 DE OUTUBRO 

PROCURAM-SE MULHERES IDENTIFICADAS COMO LÉSBICAS 
 
O estudo *Cidadania Sexual das Mulheres Lésbicas em Portugal: Experiências de Discriminação 
e Possibilidades de Mudança* procura mulheres disponíveis para serem entrevistadas durante 
cerca de uma hora, no âmbito do projecto realizado por uma equipa de investigadoras/es coorde-
nada pela Profª. Doutora Conceição Nogueira da Escola de Psicologia da Universidade do 
Minho. As promotoras do estudo pretendem “dar visibilidade à cidadania sexual das mulheres 
lésbicas em Portugal, tornando evidente o cruzamento entre as categorias de género e de orien-
tação sexual. Os Objectivos são: 
· conhecer e analisar as experiências de discriminação das mulheres lésbicas, vivenciadas em 
diferentes contextos como sejam a educação, a saúde e a participação pública em partidos políti-
cos, associações e movimentos sociais 
· conhecer as representações e percepções de agentes sociais (profissionais de saúde e de edu-
cação, dirigentes políticos ou associativos) sobre situações de discriminação e cidadania sexual, 
em diferentes contextos 
· dar visibilidade à cidadania sexual das mulheres lésbicas, em Portugal 
Todos os dados recolhidos no decorrer do estudo são totalmente confidenciais, com garantia de 
anonimato, impossibilitando qualquer identificação de quem nele participar e serão apenas usa-
dos para fins de investigação científica, de acordo com as Leis de Protecção de Dados de Portu-
gal (Lei no 67/98 de 26 de Outubro).” 
Leia mais sobre o projecto em: https://sites.google.com/site/cidadaniasexual/home 
Contacto: m.joana.almeida@gmail.com 
 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO - FAMILIAS HOMOPARENTAIS 
 
Está a decorrer, desde 2008, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Univer-
sidade do Porto, no âmbito de um Projecto de Doutoramento financiado pela FCT (Fundação 
para a Ciência e Tecnologia), um estudo sobre as famílias homoparentais portuguesas e as inte-
racções que estabelecem com as suas redes sociais de apoio. 
Pretende-se conhecer a opinião de pessoas que se identificam como lésbicas, gays ou bisse-
xuais e que exercem um papel parental relativamente a, pelo menos, uma criança, adolescente 
ou jovem adulto, independentemente do tipo de filiação (biológica, social/afectiva e/ou legal). 
O estudo científico da homoparentalidade pode contribuir para desconstruir mitos acerca desta 
forma de ser família e, tal como noutros países, vir a constituir-se como uma base sólida de defe-
sa dos direitos dos pais e mães LGB e dos seus filhos. Assim, o investigador responsável Jorge 
Gato,  convida todas as mães e pais LGB a preencher um questionário de carácter anónimo e 
confidencial acedendo ao site: 
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eXVZiHbgyQX2Fve 

Agenda 

Estudos 
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No dia 28 de Maio, em reunião de Assembleia Geral, as Associadas elegeram novos Órgãos 
Sociais e votaram por unanimidade o Plano de Actividades para os próximos 3 anos. 

1) Tema Central 
  
 Afirmação da Associação Clube Safo, enquanto organização socialmente interventiva.  
        
2)  Objectivos Gerais 
 
  A Associação tem por objectivo o apoio e a defesa dos direitos das mulheres lésbicas, 

constituindo-se como um espaço de inter-
venção social, cultural e política, promoven-
do uma imagem positiva da identidade lés-
bica, nomeadamente no domínio da saúde 
e da educação. Como forma de prossecu-
ção destes objectivos, a Associação Clube 
Safo compromete-se a: 

  a) Intervir social e politicamente sobre 
todas as formas de discriminação, 
nomeadamente sobre as mulheres e, 
mais especificamente, sobre as lésbicas; 

   b) Privilegiar a intervenção conjunta com 
outros movimentos associativos numa 
perspectiva transversal das questões 
sociais e políticas relacionadas com a discriminação; 

   c) Sensibilizar / formar para a defesa dos direitos das lésbicas, nas várias áreas da vida: 
laboral, social e pessoal; 

   d) Promover a realização de eventos que vinculem toda a sociedade portuguesa para a 
persecução de uma sociedade mais livre, mais europeia, mais democrática; respeita-
dora dos direitos individuais e colectivos e consciente do valor da diversidade. 

 
3) Áreas de Intervenção 
 
  3.1) Reestruturação Interna 
   a) Início do processo de candidatura a cedência de espaço para uma sede; 
     b) Início do processo/dossier de formalização do pedido de Estatuto de IPSS; 
     c)  Revisão dos Estatutos e do Regulamento Interno; 
     d) Angariação de novas associadas; 
     e) Reedição da publicação “Zona Livre”; 
    f) Criação de um Gabinete de Relações Públicas, de forma a trabalhar a imagem da 

ACS; 
   g) Dinamização da presença na Internet, quer seja através do site, quer seja através 

da utilização das redes sociais; 
     h) Criação e dinamização de grupos de trabalho temáticos. 
 
  3.2) Intervenção Política 
    a) Participação nas Marchas de Lisboa, Porto, Coimbra e Arraial Pride; 
   b) Colaboração com outras ONG's, nacionais e estrangeiras, na intervenção social e 

política pelos direitos da população LGBT e pelos Direitos Humanos, nomeada-
mente: MMM, UMAR, ILGA, AMPLOS, CIG, CGTP, UGT, etc.; 

    c) Concepção e produção de um Manifesto sobre a condição lésbica; 
    d) Promoção de debates públicos sobre a Lei da PMA, Lei da Adopção, etc. 
 

PLANO DE ACTIVIDADES TRIÉNIO 2011 / 2013 

Notícias 
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  3.3) Intervenção Social 
   a) Criação de Grupos de Acção e Acolhimento: jovens, étnicos, 3ª idade, etc.; 
   b) Criação de redes de Ajuda Mútua; 
   c) Criação e manutenção de programas de apoio psicossocial ligados à saúde, educação, 

apoio jurídico;  
   d) Recolha de estudos sobre a temática LGBT; 
   e) Criação de creches, apoio domiciliário, lar de idosos, etc.; 
   f) Criação de uma rede de voluntárias não sócias; 
   g) Criação de um crossing-sofá lésbico nacional; 
   h) Promoção de acções de formação e informação sobre PMA, adopção, violência 

doméstica em casais lésbicos; leis já existentes: como as utilizar e promover; 
   i)  Criação de um grupo de trabalho sobre a homoparentalidade e uma rede de mães lés-

bicas. 
 
  3.4) Cultura e entretenimento 
   a) Projecção de filmes / Ciclo de cinema lésbico 
   b) Edição de Livro sobre histórias da ACS; 
   c) Organização de exposições;   
    d) Tertúlias periódicas com debate sobre temas da actualidade, tendo como convidadas 

figuras públicas; 
 e) Criação de concursos de fotografia, literários, de poesia, de contos eróticos; 
  f)  Organização de um acampamento anual; 
   g) Organização de debates/workshop temáticos, como por exemplo: Teoria Queer, Polia-

mor, Feminismo e Lesbianismo, Prazer Sexual Feminino, Amor e Ciúme, Jardinagem, 
Culinária, etc.; 

  h) Organização de actividades na natureza: birdwatching, caminhadas, passeios, rallypa-
pers, etc.; 

  i) Organização de encontros desportivos: paintball, karting, basketball, futsal, etc.; 
 j) Grupo de troca de livros de temática lésbica, feminina, queer, etc. 
 
4) Objectivos Específicos para 2011 
 
  4.1) Actividades  
   18 de Junho de 2011 - 12ª Marcha LGBT 

Lisboa 
   25 de Junho de 2011 - Arraial Pride Lis-

boa 
   9 de Julho de 2011 - Marcha LGBT Porto 
   Julho - Zona Livre 
   Agosto - Tertúlia - Na Praia somos mais 

visíveis? 
   9, 10 e 11 de Setembro de 2011 - Mini 

Acampamento 
   Outubro - Debate sobre o Poliamor 
   Outubro - Zona Livre 
   Novembro - Tertúlia: Natal, casal lésbico divide-se? 
   Dezembro - Passagem de Ano 
 
  4.2) Reestruturação da presença da ACS no mundo digital 
    a) Definição de novo layout da “Zona Livre” 
    b) Remodelação e actualização do site oficial 
    c) Criação e manutenção de uma página de divulgação do CS no Facebook 

PLANO DE ACTIVIDADES TRIÉNIO 2011 / 2013 

Notícias 
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12ª MARCHA DO ORGULHO LGBT 
18 de Junho 2011- Lisboa 

MENSAGEM DO CLUBE SAFO  
 

Companheiras, companheiros, amig@s 
Temos motivos para estar alegres e optimis-
tas. 
Hoje, voltamos a celebrar a diferença, as 
diferenças corporizadas por lésbicas, gays, 
bissexuais e transgéneros... 
A diferença de todos quantos não se reco-
nhece na hetero-normatividade, no sistema 
patriarcal, na misoginia, no conformismo. 
Acreditamos que uma sociedade é tão mais 
rica quanto reconhece a diferença, e tão 
mais democrática quanto respeita os que 
divergem da norma. 
Pagamos impostos, trabalhamos como os 
demais, criamos famílias, apenas amamos 
de forma diversa: não nos reconhecemos 
numa identidade socialmente pré-definida ... 
É, pois, legítimo reclamarmos a dignidade 
de cidadãs e cidadãos de pleno direito. 
A liberdade, igualdade e solidariedade - que 
são o mote desta Marcha - fazem a evoca-
ção das revoluções que estruturaram a nos-
sa civilização.  
Fraternalmente, continuamos hoje aqui, e 
todos os dias, essa luta pelos direitos huma-
nos. 
Nós, Associação Clube Safo, estamos des-

Reportagem 
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de 1996, na mobilização anual da comunida-
de LGBT e simpatizante. 
Doze anos passados desde a primeira Mar-
cha, regressamos outra vez, com mais força 
a cada ano... para lutar em conjunto pelo 
que em nós é identidade, pelo respeito que 
nos é devido, 
Depois do reconhecimento constitucional da 
não discriminação pela orientação sexual; 
Depois da aprovação do casamento sem 
fronteira de géneros, há ainda muitas bata-
lhas a travar. 
Queremos que as crianças que já existem 
nos casais de gays ou lésbicas sejam reco-
nhecidas pela lei como verdadeiros filhos 
comuns; 
Queremos poder dar uma família às crianças 
e adolescentes que aguardam adopção; 
queremos a revisão da lei da procriação 
medicamente assistida; 
Queremos que os nossos patrões, os nossos 
vizinhos, os nossos colegas não persigam, 
não hostilizem, não discriminem... 
Vai demorar tempo, mas um dia, sabemo-lo, 
a nossa condição de lésbica, gay, bissexual 
ou transgénero será definitivamente banali-
zada.  
O mundo não é a preto e branco.  
É um arco-íris. 

6ª MARCHA DO ORGULHO LGBT 
9 de Julho 2011– Porto 

ARRAIAL PRIDE 
25 de Junho 2011- Lisboa 

Fotos: C. Domingues e Portugalgay 

Fotográf ica 
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Entrevista 

 
 
Gabriela Moita 
É psicóloga e uma personalidade solidária com as 
lutas de pessoas LGBT. Doutorou-se em Ciências 
Médicas, com a tese “Discursos sobre homossexuali-
dade no contexto clínico: a homossexualidade de dois 
lados do espelho”. Ao propormos o tema da auto-
estima como ponto de partida da entrevista, sugeriu 
que o substituíssemos pelo da “imagem positiva de si”. Com este 
pressuposto partimos para uma conversa de mais de uma hora, 
da qual reproduzimos apenas uma pequena parte. 
 

por Luísa Rego 

Em que medida é que a sociedade condiciona 
assumirmo-nos como lésbicas ou gays? 
Os condicionamentos sociais e a visão social do 
lesbianismo podem ser um impedimento muito 
grande para que a pessoa não consiga afirmar-se 
como lésbica. Se, em termos sociais, o lesbianismo 
é visto negativamente e se uma mulher quer ser 
vista positivamente, não é possível a sua identida-
de conter uma característica que socialmente é 
desvalorizada, sob pena de ficar também ela des-
valorizada ao assumi-la.  
Isto não é impeditivo de auto-estima. Aliás, o con-
ceito positivo de si própria pode ser organizado em 
torno da imagem que os outros têm de nós. Neste 
cruzamento pode estar a impossibili-
dade de assumir uma determinada 
identidade, neste caso, uma orienta-
ção sexual. Um factor que socialmen-
te seja visto negativamente pode 
influenciar essa imagem de si. 
 
Isso explica que muitas lésbicas 
reconheçam a sua orientação 
sexual, mas se recusem a fazê-lo 
em algumas esferas públicas, na 
área social, na família ou no traba-
lho? 
A imagem de si é mais importante para a aceitação 
de nós próprios. Depois, a aceitação de uma deter-
minada característica perante os outros, na minha 
perspectiva, está muito mais ligada com as implica-
ções e as perdas sociais que se podem ter por 
essa aceitação, do que na aceitação de si próprio. 
Daí que o primeiro coming out seja perante o pró-
prio - aceitação do eu sou - mas a aceitação do eu 
sou perante os outros não acontecer. Porquê? Por-
que eu não quero ser excluída ou excluído, não 
quero ficar de parte, não quero lidar com as ques-

tões a que isso pode obrigar, em termos de refor-
mulação da minha imagem perante os outros. Tem 
a ver sobretudo com as perdas sociais e algumas 
com alguma lógica. Por exemplo, o medo de perder 
o emprego, o medo da discriminação, o medo da 
agressão. A pessoa pode ter de si própria um con-
ceito elevado e, por isso mesmo, não querer sujei-
tar-se às questões/censuras sociais. 
As questões do auto-conceito, da auto-estima, da 
consciência de si, colocá-las-ias no coming out em 
relação ao próprio: na primeira fase, eu sou, a auto-
afirmação (preciso que os outros me aceitem para 
me poder aceitar), que é uma coisa diferente do 
coming out para os outros. Às vezes, eu não preci-

so dos outros para me aceitar, mas 
preciso de ter a certeza de que não 
me vão fazer mal, para poder partilhar 
uma informação que é minha.  
Tem muito mais a ver com a cons-
ciência do risco e o não querer estar 
sujeito ao risco quando se trata da 
exposição social. Depois, naturalmen-
te também tem a ver com questões 
políticas. Os activistas têm mais facili-
dade, porque há a consciência políti-
ca de um acto feito com muita convic-

ção. E assim se consiga ultrapassar o medo do 
risco, das agressões, das discriminações - mas 
porque há um objectivo social fortíssimo, em ter-
mos de transformação das mentalidades.  
 
Há mulheres que só com 30/40 anos se assu-
mem como lésbicas. Isso deve-se mais à cultu-
ra e pressão social ou é um processo caracte-
rístico de uma sexualidade fluida? 
Não penso que haja só um factor. A minha visão é 
de que as identidades são fluidas. Eu destruiria o 
próprio conceito de identidade, quando falamos de 

Os activistas têm 
mais facilidade, 

porque há a 
consciência polí-
tica de um acto 
feito com muita 

convicção. 
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sexualidade. Não me é nada surpreendente que 
qualquer pessoa sinta, em termos emocionais, coi-
sas muito diferentes ao longo da sua vida. E em 
diferentes momentos da vida seja possível a atrac-
ção por pessoas diferentes e algumas dessas pes-
soas diferentes também têm sexos diferentes.  
Também não é possível pôr de lado raízes de 
ordem cultural. Teoricamente, na nossa cultura, 
nós nascemos heterossexuais.  
Aprendemos a sentir por pes-
soas de sexo diferente, numa 
determinada fase da vida, até 
que possamos permitir-nos sen-
tir o que sentimos. É preciso um 
certo grau de liberdade para que 
isso possa acontecer, quando 
não acontece numa idade preco-
ce de forma intensa. 
 
A assumpção de uma condição de lésbica está 
hoje facilitada pela quantidade de informação e 
entretenimento, séries, figuras públicas, etc. 
que existe à volta do mundo LGBT?  
A assumpção sim, não a emoção. Sublinho isto, 
porque há quem considere que a visibilidade facilita 
a emoção. Parece-me um absoluto disparate. É 
evidente que as palavras já existem, podem ser 
usadas.  
Há algumas décadas, as palavras lésbica, gay, 
homossexual, não existiam no vocabulário. Mesmo 
para quem tenha uma posição negativa, há o con-
fronto com a realidade e naturalmente isso faz com 
que não se denegue - que é uma coisa diferente de 
negar.  
Negar é o que agora se faz, não é? É dizer: esta 
orientação sexual existe e eu acho que não devia 

sentir-se assim. É diferente de dizer: há uma coisa 
que não existe. Isto é a denegação: nem sequer se 
fala de uma coisa, é torna-la inexistente. 
As pessoas quando reagem mal estão a reagir a 
uma organização da vida em sociedade diferente 
daquela a que estamos habituadas, e é isso que 
temem. Não me parece que possa ser à orientação 
sexual em si. 

 
Nos últimos anos proliferam 
canais de comunicação como 
facebook ou blogues. Altera-
ram a forma como se processa 
a socialização da comunidade 
LGBT? 
Sim. Essas vias tiraram do isola-
mento muita gente, sobretudo 
pessoas fora dos meios urbanos, 
que viviam com muita dor, muita 

ocultação e muita vergonha de toda a sua emoção. 
Essas redes vieram facilitar a comunicação e o 
conhecimento de outras pessoas.  
Porque uma das coisas mais difíceis nas sexualida-
des invisibilizadas, é a ideia de que se está comple-
tamente sózinho e que ‘aquilo’ é só daquela pes-
soa.  
Não tenho dúvida nenhuma de que as redes 
sociais permitiram sair do isolamento e permitiram 
a comunicação entre pessoas com este tipo de 
orientação. Permitiram que as pessoas consigam 
situar-se em grupos de pertença, em termos de 
orientação. Isso é extremamente importante em 
termos da aceitação de si próprio.  
Achar que tenho ‘uma coisa’, e que não existe mais 
ninguém com essa forma de sentir, dificulta a acei-
tação de mim própria. Isso é a invisibilidade, estra-
tégia social de tornar invisível, tornar oculto, fazer 
de conta que não existe.  
 
Há, no senso comum, a ideia de que os gays 
socializam mais do que as lésbicas em espaços 
públicos. Isto tem algum fundamento ou expli-
cação? 
Tem a ver com uma questão de género, não é? Os 
homens têm mais espaços públicos que as mulhe-
res. Portanto, naturalmente, isto também se vai 
expandir em relação aos homens homossexuais. O 
factor género está a montante do factor orientação 
sexual. Embora na comunidade LGBT isso seja 
cada vez menos dicotómico, como na comunidade 
em geral: as mulheres usam cada vez mais o espa-
ço público. A distinção entre público para os 
homens e privado para as mulheres vem sendo 
apagada.  
 
A diferença significativa de idades entre pares 
de gays ou lésbicas pode ser um estigma a 
mais, neste tipo de relacionamentos, ou é uma 
situação socialmente semelhante à dos casais 
heterossexuais? 
É mais um [estigma]. Nos casais heterossexuais, já 
é um factor discriminatório, nos casais de gays ou 
lésbicas temos dois: a própria orientação sexual, 

Aprendemos a sentir por 
pessoas de sexo diferen-

te, numa determinada 
fase da vida, até que pos-
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mais este. Para além de que está ligado a muitas 
outras fantasias: se os homens mais velhos se inte-
ressam pela sexualidade normativa, já é mau por-
que já são desviantes, justamente por serem mais 
velhos; se, ainda por cima, se interessam por uma 
sexualidade menos normativa, são duplamente 
desviantes. Mais uma vez temos esta questão a 
dobrar.  
 
E em relação às mulheres? 
Em relação às mulheres há um factor atenuante, 
que tem a ver com a maternidade. Primeiro, é mais 
desvalorizado, porque “as mulheres não são muito 
importantes”... Uma mulher mais velha com uma 
mais nova: sobretudo nas mulheres, um papel 
maternal/de cuidadora é muito valorizado, não me 
parece que o preconceito seja tão grande. A não 
ser que a mais velha seja muito mais velha e, aí, 
entramos na sexualidade da terceira idade e em 
novo preconceito: de que os mais velhos não se 
interessam por sexo.  
 
Quando diz que a disparidade de idade entre 
duas mulheres pode introduzir uma questão 
maternal, refere-se a que diferenças etárias? 
Diferenças de 20 anos entre duas pessoas, normal-
mente, são menos bem vistas. Porque é a diferen-
ça correspondente à possibilidade de a outra gera-
ção poder ter sido filha, não é? Se estivermos a 
falar de uma mulher de 50 e uma de 70, por exem-
plo, ou de 60 e 80, o intervalo já não é tão impor-
tante. Aos 60 começa a entrar o preconceito dos 
mais idosos e, então, aos 80 ou 90 está 
‘desgraçada’, porque já não devia ter sexualidade 
de todo. 
 
Como se compreende o caso de uma mulher 
que vive em união de facto com outra há vários 
anos, num relacionamento afectivo e sexual 
‘normal’, mas que nunca se assume como lésbi-
ca, dizendo pelo contrário que não o é, apenas 
gosta daquela mulher... 
Pode ser muita consciência, ou pode ser auto-
negação. Quando falo de muita consciência é por-
que tudo depende da própria noção de identidade: 
reconhece-se com uma atracção sexual, erótica, 
mais dirigida? Sentiu uma atracção emocional mais 
dirigida a homens e, num determinado momento da 
vida, apaixonou-se por uma mulher? Continua a 
sentir que tudo o que é o desencadear de desejo/
excitação se passa fundamentalmente com 
homens mas, no entanto, é com aquela mulher que 
ela sente mais atracção, sente desejo e, mais, é 
aquela mulher que ela escolheu para viver? 
Esta mulher tem uma consciência absoluta de si 
própria, não está a negar nada! O que diz é: sou 
provavelmente mais heterossexual que homosse-
xual e ‘isto’ aconteceu-me especificamente por esta 
mulher, pode durar a vida inteira, pode aparecer 
outra mulher, ou podem aparecer outros homens.  
Acho que a orientação sexual de alguém só se defi-
ne depois da morte. E é porque a pessoa morreu. 
Se continuasse a viver não sabemos o que é que ia 

acontecer daí por diante. Como falávamos no iní-
cio: existem identidades. Eu sou isto ou aquilo, ou 
podemos ser várias coisas durante a vida e as 
identidades são fluidas. Tem mais a ver com a nos-
sa história de vida. A possibilidade humana é total. 
Os humanos podem ser tudo. Todas as pessoas 
podem sentir desejo, atracção e paixão várias 
vezes na vida. É ou não é? A alguns acontece que 
só sentiram uma vez na vida, por uma pessoa. E, 
às vezes, aconteceu aos 16 anos e só acabou aos 
90, e não lhe aconteceu com mais ninguém. Tem a 
ver com a história de vida dessa pessoa, mas a 
possibilidade estava lá! Acontece que algumas pes-
soas, ao longo da vida, só se apaixonaram por uma 
ou duas pessoas e, conforme o sexo, isso faz com 
que a pessoa se defina como homossexual, ou 
heterossexual. A questão é: nós podemos ser mui-
tas coisas! O que é que acontece a cada um de 
nós? Um leque reduzidíssimo dessa possibilidade 
que temos. E uns ficam muito contentes, porque só 
lhes acontece uma vez: a ideia que o amor belíssi-
mo é um amor para a vida - é uma ideia com que 
quase todos nós fomos socializados em termos de 
orientação sexual. Há pessoas que viveram 70 
anos juntas. Poucas foram aquelas que estiveram 
encantadas uma pela outra 70 anos. Nem se colo-
cava a necessidade de encantamento, porque não 
havia divórcio.  
 
A ideia de que há menos longevidade das rela-
ções LGBT tem algum fundamento? Ou, mais 
uma vez, o factor social poderá condicionar a 
duração das relações? 
A resposta é especulativa. Não sabemos se isso é 
verdade. Ou seja, se não é de facto um estereótipo 
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as relações entre pessoas do mesmo sexo serem 
menos duradouras. Porque há relações entre pes-
soas do mesmo sexo de que nunca ninguém soube 
e duraram uma vida inteira! Penso que não há 
estatística suficiente. 
É muito mais difícil manter uma relação homosse-
xual, no sentido em que uma relação entre pessoas 
de sexo diferente é valorizada socialmente, e às 
vezes mantém-se pela força social e não pela qua-
lidade da relação. Nesse sentido, a relação entre 
pessoas do mesmo sexo não tem, por um lado, 
felizmente esta força social. Ela não se vai manter 
porque os outros estão a fazer pressão. Mas o con-
trário pode acontecer. É difícil manter-se porque os 
outros dificultam a vida, e pode haver mais ruptu-
ras. 
 Por outro lado, as duas pessoas estão, às vezes, 
em níveis muito diferentes de aceitação de si. Aqui-
lo que uma pessoa consegue fazer publicamente 
com a outra, não é igual ao que a outra consegue 
fazer com ela. O par não consegue ter o mesmo 
nível de exposição, nem ter o mesmo conforto em 
termos da sua própria aceitação. Este é um factor 
difícil de manutenção da relação. 
 
Sabemos que as relações 
LGBT não são imunes à vio-
lência doméstica. O facto das 
pessoas LGBT terem de lidar 
com processos complexos de 
aceitação, pode torná-las víti-
mas mais frágeis? 
Penso que sim. O factor mais 
grave é a desprotecção, em ter-
mos sociais. Se a violência doméstica, em si, já é 
complicada nos casais heterossexuais - as mulhe-
res são muitas vezes vítimas de negligência de 
algumas das entidades que deveriam cuidar desta 
questão, nomeadamente a polícia. Numa mulher 
lésbica, e num homem ainda pior, a desvalorização 
do que aconteceu é ainda maior. Antes de ser 
suportada a sua violência, está a ser atacada a sua 
orientação. Até que um homem ou uma mulher 
agredido numa relação do mesmo sexo consiga 
denunciá-la publicamente, o trajecto [dessa denún-
cia] é muito mais difícil. 

 
O que é que uma organização como o Clube 
Safo pode fazer no sentido de ajudar processos 
de auto-aceitação de mulheres lésbicas que 
vivem em condições de grande isolamento 
social e afectivo? 
Penso que o Clube Safo fez um trabalho extraordi-
nário e deixa-me satisfeita saber que está reactiva-
do. Efectivamente, as questões das mulheres têm 
particularidades e precisam de instituições que cui-
dem dessas particularidades. Porque as questões 
das mulheres ainda são questões. Tudo o que o 
Clube Safo fez ao longo deste tempo, as reuniões, 
os piqueniques, os lugares de encontro, as próprias 
publicações,... corresponde a grupos de pertença. 
A coisa mais importante para o ser humano é sentir 
que pertence. Aliás, a maior das agressões que 

uma cultura pode fazer a alguém é expulsar da 
comunidade. A coisa pior que se faz é isolar. Nós 
abolimos a pena de morte, mas não abolimos o 
isolamento, não é? A sensação de que existo, per-
tencendo a um grupo, é extremamente importante 
em fases diferentes da vida. Todo o trabalho de 
constituição de grupos de pertença é importante. 
Mostrar que outras pessoas sentem como ‘nós’ e 
que encontraram formas de lidar com a discrimina-
ção e a agressão social; ensinar estas estratégias, 
porque é isso que as pessoas têm de aprender. É 
preciso estratégias para poder fazer face a essa 
agressão. E uma dessas estratégias, por exemplo, 
é ser uma activista política. 
Não tenho na manga outras acções, senão aquelas 
que têm vindo a fazer ao longo destes anos. Man-
terem e continuarem o mesmo trabalho é extrema-
mente importante. Eventualmente criar mais alguns 
grupos consolidados. Às vezes, é preciso um tem-
po de vida no grupo maior. Sem muitas entradas e 
saídas simultaneamente. Há algumas pessoas que 
precisam disto: em situações de grande fragilidade, 
pensar em conjunto normalmente dá uma situação 
de pertença muito grande. 

 
A aprovação do casamento 
facilita às pessoas LGBT assu-
mirem-se?  
Penso que o efeito de uma lei, 
em primeiro lugar, é significativo 
relativamente à maturidade de 
um povo. Não muda imediata-
mente a maturidade, mas muda 
em termos de direitos, no lugar 

jurídico: todas as pessoas passam a poder a mes-
ma coisa. Este é um passo fundamental, mesmo 
antes das mentalidades se alterarem. Sabemos 
que esta mudança legislativa não leva, com a mes-
ma rapidez, à mudança das mentalidades. É sobre-
tudo um lugar de protecção - e há pouco falávamos 
da discriminação... Há uma lei que protege aqueles 
que estão numa situação de fragilidade, porque 
foram excluídos durante um tempo, por algum moti-
vo. Isto implicou reflexão sobre este tema. Prova-
velmente algumas pessoas que discriminavam pas-
saram a discriminar ainda mais. Outros ficaram a 
perceber melhor algumas questões. Normalmente, 
o preconceito está ligado à ignorância, também 
está ligado ao medo e esse é mais difícil de traba-
lhar. Mas no que estava ligado à ignorância, as 
pessoas ficaram com muitas questões esclarecidas 
quanto à forma como era entendida a própria 
homossexualidade. Quando a legislação permite 
direitos iguais, isto também implica que as coisas 
sejam faladas e que alguns comportamentos sejam 
condenados.  
Muita gente estava a favor do alargamento do 
casamento, por uma questão de direitos e não para 
usar esse direito. Ou seja, se determinada institui-
ção existe, ela tem de existir para todos. Se a uso 
ou não, é outra questão. Se concordo com ela ou 
não, é ainda outra questão. Podemos ser contra a 
instituição mas, se ela existe, tem de ser para 

Penso que o Clube Safo 
fez um trabalho extraordi-
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todos. Ao conseguirmos fazer isto, as pessoas fica-
ram juridicamente numa igualdade de posições e 
socialmente isso vai ter implicações. A nossa lei do 
casamento tem também implicações nos direitos 
sucessórios e quem a usar tem esses direitos asse-
gurados. 
 
Hoje em dia já há muitos filhos de casais LGBT 
e a co-parentalidade não é ainda reconhecida 
oficialmente. Que tipo de consequência isso 
pode ter para essas crianças e jovens, e para as 
famílias?  
Em relação à parentalidade, penso que isso está 
para breve, embora agora as questões sociais vão 
ser postas um bocadinho de lado, porque as finan-
ceiras se vão sobrepor. A vida das pessoas vai dei-
xar de ser uma prioridade e o dinheiro que as pes-
soas têm vai passar a ser mais prioritário - infeliz-
mente.  
Quem está neste momento a ser agredido por esta 
questão são as crianças, que existem e são filhas 
de casais homossexuais, e algumas mesmo filhas 
biológicas. Elas precisam de ver a sua protecção 
assegurada por aquilo que é o Direito de um País. 
Imagino, infelizmente, em muitas casas, termos os 
pais a vangloriarem-se dos filhos que agridem 
outros meninos por qualquer questão da orientação 
sexual dos pais desses meninos. E ficam muito 
contentes, a achar que ao fazerem isso, os filhos 
estão mais longe da possibilidade de ser homosse-
xuais - o que é um absoluto disparate.  
Esta questão é complicada do ponto de vista social 
e do ponto de vista das teorias psicológicas, porque 
há teorias que ainda ninguém riscou. Por exemplo, 
a ideia de que uma criança precisa da figura de pai 

e figura de mãe. Vejo esta teoria usada para atra-
sar, para justificar, a questão das necessidades das 
crianças terem um pai-homem e uma mãe-mulher, 
masculino e feminina - seja lá o que isso for! - 
achando que isto é imperativo/indispensável para o 
desenvolvimento psicológico da criança. Neste 
momento, essas teorias são os maiores entraves 
em relação à parentalidade e à co-parentalidade de 
pessoas do mesmo sexo. 
 
A adopção e a revisão da lei da procriação 
medicamente assistida podem ser os próximos 
passos legislativos ou serão congeladas? 
Vamos por aí, não haja dúvida nenhuma. Há cami-
nhos que não podem mais voltar atrás. Nós esta-
mos a falar da vida real das pessoas. Não da cultu-
ra que quis fazer de conta. Estamos a destruir este 
mito de culturas que se quiseram organizar não 
tendo em conta as pessoas, e tendo em conta 
regras... para partirmos para uma sociedade que 
vai ter muito mais em conta as pessoas. Este meu 
discurso parece anárquico, mas não é. Sou muito 
pelas regras, mas pelas regras de trânsito, porque 
o que a pessoa faz dentro do seu carro é com ela. 
O que ela faz com o carro dos outros não é com 
ela. É preciso cuidado com o carro dos outros, é 
preciso semáforos. Agora, quanto à forma como 
está no seu carro, ninguém tem de se meter. E que 
carro usa, também ninguém tem de ter em conta. A 
sociedade vai um bocadinho por este caminho. 
 
E as regras de trânsito têm de ser iguais para 
todos, não é? 
Absolutamente. Mas cada um pode comprar o car-
ro que quer, se tiver dinheiro para isso. 
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A queda dos quadros rígidos da sociedade abre 
espaço a que os relacionamentos amorosos 
passem a ser mais definidos pelos próprios par-
ceiros.  
Vão surgindo outras possibilidades/formas de 
viver relações (por exemplo, poliamor). Trata-se 
de um debate teórico ou de mudança real? 
Os debates académicos têm a ver com a vida das 
pessoas. Houve uma transformação grande com 
esta pós-modernidade.  
Eram as famílias e o Estado que tomavam conta 
das pessoas e decidiam o que iam fazer da vida. 
Hoje, cada vez mais, os indivíduos, os sujeitos, 
começam a ter poder de escolha. Os relacionamen-
tos serviam para que a pessoa encontrasse a felici-
dade.  
O relacionamento emocional era o lugar da felicida-
de. Neste momento não é assim: queremos relacio-
namentos que nos permitam encontrar a felicidade, 
mas não é nele em si.  
O relacionamento vale para permitir que a vida seja 
melhor. Isto leva a maior exigência, porque nem 
todos os relacionamentos permitem que nos reali-
zemos.  
E realizamo-nos mas não é no/
pelo relacionamento. Em relação 
às mulheres a mudança é muito 
grande. Quais eram os objecti-
vos de uma mulher? Ter um 
relacionamento e ter filhos. 
A relação afectiva é uma das 
variantes daquilo que é o sujeito 
global. Nós não ficamos confina-
dos ao papel de parceiro/a de.  
Cada vez menos temos só esse papel, cada vez 
mais temos muitos papéis.  
Os homens já tinham isso? Hoje cada vez mais 
valorizamos todos os outros papéis do ser humano, 
independentemente da idade.  
Precisamos de espaço para estar com os amigos, 
espaço de solidão, espaço de desporto, espaço de 
lazer. Na relação afectiva há mais exigência, por-
que ela deve permitir ou facilitar a satisfação destes 
papéis. O que é diferente da pessoa realizar-se 
com a relação afectiva. 
Podemos desejar o que cada cultura 
nos permite desejar, o resto nem nos vai 
passando pela cabeça, não é?  
É como se houvesse um menu social 
em cada momento de vida e é dentro 
dele que fazemos as escolhas  
Não temos um livre-arbítrio por aí além, 
mas cada vez mais os sujeitos valorizam 
o livre-arbítrio. 
 
De alguma forma, há a tendência para 
o menu social ir-se ampliando? 
Sim, vai-se diversificando, em termos de 
papéis sociais. O sujeito individual pas-
sou a ter mais poder que a família. A 
família definia, e ainda acontece... Emo-
cionalmente há ainda muita gente com 
muita dificuldade de se impôr nas famí-

lias, mas já não é por questões sociais. Já não são 
as famílias a decidir o que vai acontecer. 
 
Há lésbicas que não se assumem mesmo peran-
te a família, aparentemente para evitarem perder 
o afecto da família, e camuflam uma parte da 
sua própria identidade. Como é que se resolve 
este dilema? 
Um dilema não se resolve, por natureza. Um dile-
ma não tem nunca uma boa resolução. Claro que 
isto prende-se com o início da sua pergunta: o tal 
conceito de auto-estima.  
Tem muito a ver com características de personali-
dade, auto-estima ou auto-conceito, a imagem que 
a pessoa faz de si.  
É preciso perceber que os outros não gostam mais 
ou menos de nós, ou não deixam de gostar de nós 
porque nós fazemos coisas que eles não gostam.  
Podem é isolar-nos mais, deixar de nos dar afecto, 
mas o gostar ou a admiração, que é uma coisa que 
as pessoas gostariam de ter, muitas vezes está 
para além de tudo isto.  
É evidente que a pessoa pode zangar-se e dizer: 
fazes-me isso, então não vou mais passar o Natal 

contigo, por exemplo. é uma coi-
sa que é muito cara a muita gen-
te, porque o Natal é importante 
como momento de estar com a 
família.  
Das coisas mais agressivas para 
muitas relações de gays e lésbi-
cas é aquele momento em que o 
parceiro/a não pode estar ali 
com a família e, portanto, há que 

escolher.  
Ou estou com a família com quem eu devia estar, 
ou estou com a pessoa de quem gosto... não posso 
fazer as duas coisas ao mesmo tempo: temos um 
dilema.  
É difícil optar, sobretudo se não há outra qualquer 
saída senão a emocional. Se eu só tiver de optar 
pelas pessoas de quem gosto, não saio do dilema. 
A não ser que eu perceba que ser gostado, é 
menos importante do que a forma como sou gosta-
do. ■ 

A não ser que eu perceba 
que ser gostado, é 
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Em psicologia, auto-estima inclui a avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como 
sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. A auto-estima envolve tanto crenças 
auto-significantes (por exemplo, "Eu sou competente/incompetente") e emoções auto-
significantes associadas (por exemplo, triunfo/desespero, orgulho/vergonha). Também encontra 
expressão no comportamento (por exemplo, assertividade/temeridade, confiança/cautela). Em 
acréscimo, a auto-estima pode ser construída como uma característica permanente de personali-
dade (traço de auto-estima) ou como uma condição psicológica temporária (estado de auto-
estima). Finalmente, a auto-estima pode ser específica de uma dimensão particular (por exem-
plo, "Acredito que sou um bom escritor e estou muito orgulhoso disso") ou de extensão global 
(por exemplo, "Acredito que sou uma boa pessoa, e sinto-me orgulhoso quanto a mim no geral"). 
 
Relação entre os termos auto-estima, autoconfiança, auto-aceitação e auto-imagem 
 
Se se define o "si mesmo" como o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, pode-se divi-
dir esse conhecimento em dois componentes distintos: um descritivo, chamado auto-imagem, e 
outro valorativo, que se designa auto-estima. Outros dois termos são muitas vezes usados como 
sinónimos de auto-estima: autoconfiança e auto-aceitação. Uma análise mais aprofundada des-
ses termos indicam uma subtil diferença de uso: Autoconfiança refere-se quase sempre à com-
petência pessoal e é definida por como a convicção que uma pessoa tem, de ser capaz de fazer 
ou realizar alguma coisa, enquanto auto-estima é um termo mais amplo, incluindo por exemplo 
conceitos sobre as próprias qualidades, etc. Auto-aceitação, por outro lado, é um termo ligado ao 
conceito de "aceitação incondicional" da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers e indica 
uma aceitação profunda de si mesmo, das próprias fraquezas e erros. A auto-estima, a autocon-
fiança e a auto-aceitação tendem a estar intimamente ligadas e se influenciam mutuamente. O 
significado prático dessa inter-relação será tratado mais abaixo (ver abaixo "Psicoterapia para 
baixa auto-estima"). 
 
Psicoterapia para baixa auto-estima 
 
F. Potreck-Rose e G. Jacob (2006) propõem uma abordagem psicoterapêutica para baixa auto-
estima baseada no que elas chamam de "os quatro pilares da auto-estima": 
1. Auto-aceitação: uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa. Inclui elementos 
como estar satisfeito e de acordo consigo mesmo, respeito a si próprio, ser "um consigo mesmo" 
e se sentir em casa no próprio corpo; 
2. Auto-confiança: uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. 
Inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa, de fazê-lo bem, de conseguir 
alcançar alguma coisa, de suportar as dificuldades e de poder prescindir de algo; 
3. Competência social: é a experiência de ser capaz de fazer contatos. Inclui saber lidar com 
outras pessoas, sentir-se capaz de lidar com situações difíceis, ter reações flexíveis, conseguir 
sentir a ressonância social dos próprios atos, saber regular a distância-proximidade com outras 
pessoas; 
4. Rede social: estar ligado em uma rede de relacionamentos positivos. Inclui uma relação satis-
fatória com o parceiro e com a família, ter amigos, poder contar com eles e estar à disposição 
deles, ser importante para outras pessoas. 
 
Os dois primeiros pilares representam a dimensão intrapessoal da auto-estima, os dois outros 
sua dimensão interpessoal. O tratamento consiste em diferentes exercícios que têm por fim 
capacitar a pessoa a realizar cada um desses passos dos diferentes pilares. Mas antes de se 
começar o trabalho no primeiro pilar há um trabalho preparatório dedicado à formação do amor-
próprio ou cuidado consigo mesmo, que se desenvolve em três passos: (i) tornar-se atento e 
consciente das próprias emoções, sentimentos, sensações, necessidades corporais e psíquicas, 
(ii) relacionar-se respeitosa e amorosamente consigo mesmo e (iii) cuidar de si. Os exercícios 
incluem técnicas de relaxamento, técnicas para lidar com o crítico interno e de se tornar cons-
ciente das partes positivas de si, e muitas técnicas de reestruturação cognitiva e de auto-reforço, 
típicas da terapia cognitivo-comportamental. 
 

Fonte: Wikipédia 

Curiosidade 
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Figuras 

Victoria Mary Sackville-West, mais conhecida 
por Vita Sackville-West, nasceu a 9 de Março 
de 1892 e notabilizou-se como poetisa, roman-
cista e jardineira inglesa. O seu longo poema 
narrativo, The Land, valeu-lhe o prémio Haw-
thornden em 1927, prémio que voltaria a ven-
cer em 1933 com os seus Collected Poems. 
Levou uma vida aristocrática exuberante, onde 
imperaram o seu forte casamento e as suas 
apaixonadas relações lésbicas, de onde se 
destaca a sua relação com a escritora Virgínia 
Woolf. 
Vita era uma mulher emocionalmente comple-
xa, de múltiplas e profundas paixões, sendo 
que a mais forte e duradoura terá sido com o 
seu marido, Harold Nicolson, com quem se 
casou em 1913. 
O casamento de Vita e Harold era aquilo a que 
hoje se chamaria de casamento aberto, dado 
que ambos tinham relações homossexuais fora 

do casamento, o que em nada influenciou a 
dedicação mútua ao seu amor, do qual nasce-
ram Nigel e Benedict. 
Três mulheres tiveram algum impacto na vida 
de Vita: Rosamund Grosvenor, Violet Trefusis 
e Virgínia Woolf. 
Vita conheceu Rosamund (quatro anos mais 
velha) em 1899 na escola de Miss Woolf; a 
sua apaixonada relação terminaria em 1913, 
quando Vita se casou com Harold. 
Foi, no entanto, com Violet Trefusis 
(romancista) que Vita manteve uma relação 
lésbica mais profunda e duradoura. A sua rela-
ção começou ainda na adolescência: Vita tinha 
doze anos e Violet dez. Foram colegas de 
escola durante vários anos e a partir de 1918, 
já casadas e com filhos, partiram juntas por 
várias vezes, nomeadamente para França, 
onde Vita se vestia com roupas de homem, 
fingindo ser um jovem rapaz. 
Este romance acabaria por terminar de uma 
forma problemática, tendo Violet perseguido 
obstinadamente Vita, mesmo depois de esta 
se ter apaixonado por outras mulheres. 
No entanto, a relação mais recordada terá sido 
a que manteve com a escritora Virgínia Woolf, 
no final da década de 1920. A biografia Orlan-
do terá sido baseada nesta relação entre Vita 
e Virgínia. O momento da concepção do 
romance ficaria registado no diário de Virgínia 
a 5 de Outubro de 1927. 
Entre 1929 e 1931, Vita viria a relacionar-se 
com a responsável da BBC, Hilda Matheson a 
quem apelidava afectuosamente de “Stoker”. 
Conheceram-se ainda outras relações com a 
jornalista Evelyn Irons, a sua cunhada Gwen 
St. Aubyn, Mary Garman e outras. 
Vita Sackville-West faleceu no dia 2 de Junho 
de 1962. 

Fonte: Wikipédia 
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Confiantes, construímos o caminho caminhando 
 

Estamos de parabéns: conseguimos dar os primeiros passos para fazer renascer o clube, esta-
mos a trabalhar em muitas frentes, com alegria, entusiasmo, ideias e energia. Como era habi-
tual ! 
Desde que me associei ao Clube Safo, no ano 2000, uma das actividades que mais me delicia-
vam eram precisamente as maratonas bimensais que envolviam muitas de nós na construção de 
cada edição do boletim. Eram momentos de encontro, convívio, efervescência intelectual, parti-
lha e cumplicidade inesquecíveis. Trabalho duro mas prazenteiro... 
Por isso quando vi o convite para participar na feitura de uma nova edição do ZL assaltou-me 
uma grande satisfação mas também alguma perplexidade já que, ao longo dos anos, tenho fala-
do e escrito frequentemente sobre o tema proposto para este número de relançamento. Interro-
guei-me se valeria a pena, se não me iria repetir ou se haveria alguma coisa de novo para dizer. 
Ponderado o assunto, conclui que, para o bem e para o mal, as questões da auto-estima e da 
auto-confiança estão (estarão....) sempre na ordem do dia, para toda a gente. Talvez revistam 
mesmo uma importância ainda maior para as mulheres e para nós, mulheres lésbicas, já que a 
normatividade heterossexista e a misoginia nos afrontam profundamente. 
Vou deixar a componente científica do tema para @s especialistas, só quero partilhar convosco o 
que a minha experiência de vida me mostrou. 
Aquelas de nós maiores de 30 anos certamente se lembram como a educação em que éramos 
criadas sabotava, regra geral, a nossa auto-estima, para nos formatar em meninas obediente e 
modestas, futuras fadas do lar yeswoman. O espartilho continuava a ser apertado vida fora, pela 
mão dos nossos esposos, irmãos, chefes, etc., etc., até o dia em que nos libertássemos deles. 
Quando – e as que… - tivemos capacidade de tomar o nosso destino nas mãos, na esfera priva-
da deparámo-nos com a magna missão de nos reconstruirmos, de reparar e superar os danos 
produzidos no nosso amor próprio, de levantar cabeça e realizar o tal “yes, we can!”  que estava 
dentro de nós neutralizado. E digo-vos, esta é ocupação para muitos anos, desejavelmente 
apoiada por competentes técnicos de saúde mental e por todos aqueles que nos amam. 
Tendo esta visão das coisas, empenhei-me em educar a minha filha segundo uma perspectiva 
fomentadora não só do desenvolvimento das suas capacidades como também da sua auto-
estima. E resultou. Resultou de tal forma que às vezes me questiono se não tem o narizito dema-
siado empinado!  Em termos práticos e desde que não perca alguma humildade e compaixão 
melhor assim, mais bem apetrechada está para navegar nos tempos que vivemos. 
 

Pode alguém ser quem não é?  
 
Ainda vejo muitas “menores de 30 anos” com o mesmo tipo de problemas que eu tive, não obs-
tante todo o verniz de independência e auto-confiança que possam exibir. Tod@s queremos ser 
amadas e aceites e às vezes fazemos concessões, demasiadas concessões, com esse fito em 
vista. O que resulta mal, como é óbvio; ninguém consegue viver bem não sendo verdadeiro, 
inteiro. 
Na esfera profissional a batalha também ainda vai a meio: por um lado verifica-se um acentuado 
aumento do número de mulheres que se destacam visivelmente, demonstrando no seu desem-
penho uma grande auto-confiança, por outro ainda vemos, no mundo do trabalho, muitas mulhe-
res hesitarem para não entrarem em confronto com os “dinossauros” (velhos e novos) no poder, 
que se “enervam” muito facilmente e sobem de tom/autoritarismo quando as suas colegas ou 
subordinadas abrem a boca para ventilar opinião - assertiva, fundamentada e consistente - diver-
gente da sua. Paciência, continuaremos a insistir, é um direito que nos assiste, é um dever para 
com nós próprias. 
Uma coisa aprendi: não há auto-confiança q.b. sem uma auto-estima forte, saudável e equilibra-
da, que passe pelo auto-conhecimento, pela capacidade de mudar o que é passível de ser 
mudado e, finalmente, pela aceitação do que somos profundamente e do que não é possível 
mudar, em nós e no mundo. 
Enfim, sentirmo-nos bem na nossa pele, com tranquilidade e alegria para construir o caminho 
caminhando. 

          MBom 

Testemunho 
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“Um Gosto a Frutos do Bosque e Menta” 
 

 “Quem ama não trai!”, censura uma voz feminina enrouquecida pelo tempo, que sai roufe-
nha da televisão antiga posta num canto da sala. 
 Os meus olhos procuram os da avó Zita, de pronto desviados com um incómodo tímido. A 
frase ficou-lhe presa ao espírito e às memórias. Reconheço aquele olhar perdido, o sobrolho car-
regado, os trejeitos dos lábios e o dedilhar nervoso na bainha da blusa, como se tentasse prolon-
gar dentro de si o que a memória teima em apagar. São pensamentos ousados, que tenta man-
ter só seus. Sei que amou o avô Duarte, mas também sei mais do que isso. Num dia longínquo 
da minha meninice, falou-me de Soledade, uma grande amiga. Fê-lo com um imenso carinho e 
sobretudo com um desvelo pouco próprio, diriam os mais velhos. Não foram as palavras a 
denunciar-lhe o amor e a paixão, mas as imagens autênticas e sentidas que deixava percorrer-
lhe o olhar. Não eram audíveis. Sentia-se apenas o emanar de um amor profundo e sensual, 
cumplicidades partilhadas na intimidade e aí deixadas para sempre, como que guardadas num 
relicário só delas. Há muito que Soledade morrera, e o avô Duarte também, mas eu sabia que a 
avó Zita não mais esquecera ambos nem o que vivera com cada um. A partida súbita de Soleda-
de para a Colombia aliviara os espíritos da família. A avó Zita mostrara-se então mais dedicada 
ao avô Duarte e à minha mãe então com sete anos. Ninguém lhe ouvira dizer mais nada sobre a 
amiga colombiana, mas eu continuava a ver no seu olhar profundo que também ela ocupara o 
resto dos seus dias. 
 “E se Soledade vivesse neste lar com a avó Zita?” pergunto-me. “E se, no recato das suas 
casas, sempre tivessem partilhado a vida em toda a intimidade? Que direito teríamos nós de lhes 
negar um amor e um prazer antigos nos últimos anos de vida?” 
 — Gosto muito de si, avó Zita — sussurro-lhe com meiguice. 
 — A paz de espírito não tem preço, minha filha. Segue o teu coração e orgulha-te disso. 
 O seu sorriso entendido fez-nos mais cúmplices ainda. 

Isabel Maria Andrade 

 O silêncio de nós  
 

O vazio branco do tecto fixava-lhe o olhar num estranho infinito. Parecia que alguma coi-
sa ganhara movimento na placidez em que se sentia, agora que acordara de uma noite mágica. 
Ao seu lado Felícia ainda dormia, esmagando os seios nus contra o conforto da cama. Dormia a 
serenidade merecida e aquele sono inspirava a manhã, convidando a um acordar brando e 
voluptuoso. Com a ponta dos dedos tocou-lhe a macieza da pele e um leve arrepio voltou a per-
corrê-la. Ela aconchegou-se mais procurando com o joelho as suas coxas. Era estranho. Todo o 
quarto lhe parecia novo, como se tivesse feito nesse dia aquela descoberta. Todos os gestos, 
todas as marcas da noite. As peças de lingerie repetidas, pares, espalhadas pelo espaço na 
pressa de viver o momento seguinte, os cabelos longos de Felícia desenhando formas sensuais 
na almofada, e o prazer imenso, infinito, de tocar um corpo que lhe era semelhante. 

Deu-se conta da mudança havia algum tempo, com sinais pequeninos que  instalaram a 
dúvida. A atracção surgiu em leves lampejos feitos episódios fugazes mas que se prendem para 
sempre à memória. Num dia um decote mais pronunciado, noutro a alça descuidada do sutien a 
deslizar levemente pelo ombro. Aquele sorriso oculto que parece a serenidade de um lago. Às 
vezes era apenas um trocar de perna no meio de uma reunião ou o esvoaçar do cabelo ao atra-
vessar a rua apressada. E aquela troca de olhares mais demorada em que o calor faz brilhar os 
olhos e quase perder o pé. Gestos que ao mesmo tempo a prendiam e a faziam fugir dali. 

Toda a vida tinha ouvido dizer que a chegada dos quarenta trazia mudanças no corpo e 
na alma. E na verdade esta tinha sido a sua verdadeira epifania. Estaria a perder a sensatez? 
Conseguiria falar sobre isto com o Carlos, de quem tanto gostava? Ou então, conseguiria viver o 
resto da vida envolvendo tudo isto num espaço de brumas? Os miúdos estavam com os avós, o 
Carlos a trabalhar, e ela, como se nada mais existisse no seu mundo, olhava silenciosa para o 
sono lindo da Felícia antevendo o prazer do banho matinal a duas. Sentia já o veludo da pele, o 
calor dos beijos, e queria ficar assim para sempre. Felícia. Tinha chegado à sua vida de forma 
leve e silenciosa. Não. Tinham chegado à vida uma da outra ao mesmo tempo, e entrelaçado as 
mãos como se toda a vida se tivessem procurado, como se tivessem esperado do mundo essa 
promessa. E agora?                                 

Bia 

Testemunho 
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Uma tese de mestrado pode dar origem a um livro que não seja demasiado 
extenso, demasiado hermético e demasiado enfadonho? Pelos vistos pode e As 
Heroínas saem do armário prova-o bem. Começamos por aí: desconstruir o pre-
conceito de que tudo o que “cheira” a académico é, como diria Eça de Queirós, 
“uma seca”. Pois o trabalho de Lucia Facco é mesmo o contrário dos tomos 
bafientos que povoam as bibliotecas universitárias e que só são lidos por obriga-
ção. Trata-se um texto teórico muito pouco convencional: parece mais próximo 
da ficção do que da crítica literária. Facco prefere inscrever-se na tradição da 
narrativa epistolar do que nos cânones académicos. E nós agradecemos. A via-
gem pela literatura lésbica contemporânea é, assim, feita de forma agradável e 

estimulante, com a consciência de que a obra que estamos a ler é também “literatura lésbica”. 
Mas existe “literatura lésbica”? Existem “autoras lésbicas”? A autora deste trabalho “virou” lésbi-
ca? A lésbica butch é uma espécie em vias de extinção? Estas e outras perguntas irão surgindo 
da leitura e cada pessoa formulará as suas próprias respostas e descobrirá as suas próprias e 
novas questões. A forma de olhar a homofobia internalizada e o seu reflexo na literatura é que 
não será com certeza a mesma depois de ler este livro.  E provavelmente não se consegue ficar 
por aqui: Facco fala-nos em obras de referência do universo literário lésbico (e gay também) que 
dificilmente resistiremos a ir procurar. A boa notícia é que não é difícil encontrar à venda O Poço 
de Solidão, de Radclyffe Hall e encomendar O Triunfo dos Pelos, de Aretusa Von ou Julieta e 
Julieta de Fátima Mesquita (Edições GLS), só para referir alguns dos livros que são objecto da 
análise de Lúcia Facco. E não é preciso ser consumidor habitual de teoria da literatura para com-
preender a mensagem de Facco. A sua linguagem é simples e clara, os conceitos são explica-
dos, a análise tem uma profundidade q.b. para não ser leviana e ao mesmo tempo ser acessível 
ao comum dos mortais e o sentido de humor e a ironia também não estão ausentes, a temperar 
as observações mais sérias. Como exemplo, quando a autora reflecte sobre a grave situação da 
lésbicas no Egipto: “Ai eu fico pensando… Se eu tivesse nascido lá e presenciasse uma lésbica 
sendo executada, para mim funcionaria como uma “pedagogia às avessas”. Pense bem. Se uma 
mulher insiste três vezes, já tendo sido punida duas vezes, sabendo o risco que corre, eu sairia 
do local da execução louca para “experimentar”, porque fatalmente eu pensaria que o negócio 
deve ser muito bom para valer tal risco.” (p. 41).  
 
FACCO, Lúcia (2003), As Heroínas saem do armário.  
Literatura Lésbica Contemporânea, São Paulo, Edições GLS  Sara Barbosa 

3º número 
 
Visibilidade, activismo, feminismo e  lesbianismo são algumas das temáticas abordadas no mais 
recente número da revista  LES Online. A publicação está disponível em http://www.lespt.org/
lesonline/. Eis o índice das matérias: 
Vol. 3, No 1 (2011): Activismo LGBT e academia: intersecções, potencialidades e conflitos. Acti-
vismo na “Academia sem paredes”: (Im)possibilidades de intervenção política em tempos de per-
formatividade e precariedade, Maria do Mar Pereira. O sexo e a cidadania dissidente: “…onde 
todas as cores se misturam…”, Hugo Monteiro. Vidas cruzadas: reflexões sobre activismo, socio-
logia e estudos LGBTQ, Ana Cristina Santos. Lesbianismos e Feminismos - Encontros e Desen-
contros e as Ligações entre activismo e academia, Manuela Tavares. Compromisso Social pela 
causa LGBT: activismo e academia, Liliana Rodrigues. Activismo e Academia: Visibilidades Múlti-
plas, Maria João Silva, Eduarda Ferreira 

Para mais informações contactar: Eduarda Ferreira ou o e-mail: lesgrupo@gmail.com 
 

Leituras 
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KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
Olá minhas amigas. Iremos ao longo dos próximos números da “Zona 
Livre” dar-vos algumas noções básicas de Primeiros Socorros, umas 
básicas e outras mais especificas. 
Vamos então começar pelo mais importante. 
Há que ter um bom Kit Básico de Primeiros Socorros. Deve conter, 
basicamente: 20 compressas (band-aid), 4 lenços triangulares, 2 gazes 
estéreis para olhos, 6 pacotes de gaze estéreis, 6 gazes não aderen-
tes, luvas, manta térmica, anti-séptico (Betadine), máscara facial, gelo 
químico, sacos de plástico de pequenas dimensões, tesoura, pinça, 
rolo de adesivo, soro fisiológico, creme gordo. 
É claro que cada pessoa pode personalizar um pouco mais o seu pró-
prio kit. 
 

DESIDRATAÇÃO 
 
A desidratação consiste simplesmente na excessiva perda de água pelo corpo. Ocorre quando 
se perdem mais fluidos do que aqueles que se ingerem e quando o corpo não tem água suficien-
te para assegurar as suas funções normais. 
A desidratação acontece quando há um desequilíbrio no balanço hídrico. 
A razão primária prende-se com a composição do corpo humano. De facto a água é o maior 
constituinte do organismo variando a percentagem desta função da percentagem de massa mus-
cular e de tecido adiposo. Sabe-se que a quantidade de água total no organismo diminui signifi-
cativamente com a idade, porque acompanha a diminuição da massa muscular. 
É no tecido muscular metabolicamente activo e nas vísceras que se encontram as células com 
maior concentração de água, por oposição às células do tecido ósseo onde a água se encontra 
em concentração mais baixa. 
Ao longo do dia, o nosso corpo perde água através dos rins, do traço gastrointestinal e do suor, 
são as chamadas perdas de água sensíveis. Mas também se vai perdendo água continuamente 

através da pele e do ar que sai dos pulmões; são as perdas insensíveis, 
que não são mensuráveis. No total, o ser humano perde cerca de 
2300ml de água por dia. Assim sendo, é necessário ingerir uma quanti-
dade de água equivalente à quantidade da água perdida. 
O corpo humano resiste à falta de ingestão de água e alimentos, pos-
suindo mecanismos de defesa em situações extremas. De facto, sabe-se 
que é possível sobreviver várias semanas sem ingerir qualquer alimento. 
No caso da água, no entanto, um adulto só consegue sobreviver, em cli-
mas moderados, até 10 dias sem água e uma criança apenas 5 dias.  
A sede constitui o primeiro sinal de desidratação, mas rapidamente se 
chega a situações de pior performance física e de hipovolémica, náu-
seas, dificuldade em manter estável a temperatura do corpo, dificuldade 
de concentração e diminuição das capacidades de trabalho. Num estado 
de desidratação ainda mais avançado pode provocar fraqueza, espas-
mos musculares e delírio. Numa perda de 11% do peso em água pode 

haver falha renal e se a perda for de 20% pode mesmo ocorrer a morte. 
Estas consequências não são assim tão surpreendentes se se pensar que a quantidade de san-
gue que circula no organismo reflecte a quantidade de água que se bebe. 
Assim se se pode beber menos água, há menos sangue para irrigar os órgãos vitais e estes 
recebem menos oxigénio, ficando, desta forma, comprometido o desempenho e a função dos 
mesmos. Devemos ter sempre em mente que a melhor forma de combater a desidratação não é 
tratá-la mas prevenir o seu aparecimento. Não é complicado manter níveis de hidratação ade-
quados. Ficam aqui algumas sugestões: beber água ao longo do dia (entre 1,5 a 3L), levar água 
sempre que trabalhar ou participar em eventos no exterior, ingerir mais água nos momentos de 
maior risco de desidratação, utilizar roupas de cores claras e pouco apertados nos dias de maior 
calor, evitar exposições prolongadas ao sol, beber água antes, durante e após a prática de exer-
cício físico, oferecer água aos idosos e às crianças, várias vezes ao longo do dia. 

Fonte: Fundação Luso 

Saúde 
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Casa Wladival 
Rua da Barca, s/n 
2240-611 Dornes 
T. 249 366 788 
TM. 962 049 148 
www.casawladival.com 
info@casawladival.com 
Desconto de 20% sobre o preço de balcão em estadias mínimas de 2 noites. 
 
 
 

Ceddars Spirit Guest House 
Rua da Matosa - Vila Fresca de Azeitão 

2925-796 Azeitão 
TM. 914 299 699 / 966 682 311 
www.ceddarspirit.blogspot.com 

guesthouse.ceddarspirit@gmail.com 
Desconto de 10% sobre o preço de balcão. 

 
 
Grand Hotel Paris 
Rua da Fábrica, 27/29 
4050-247 Porto 
T. 222 073 140 / F. 222 073 149 
www.hotelparis.pt 
dir@hotelparis.pt 
Desconto de 10% sobre o preço de balcão para reservas efectuadas 
através do site. 
 
 

Parque de Campismo Markádia 
Apartado 17 

7920-999 Alvito 
T. 284 763 141 

www.markadia.net 
markadia@hotmail.com 

Desconto de 10% sobre o preço de balcão. 

ALOJAMENTO 

TURISMO E LAZER 

Almeida Viagens Parede 
Rua de Luanda, 914-A 
2785-233 Parede 
T. 214 018 075 
www.almeidaviagens.com 
parede@almeidaviagens.com 
Descontos:  
5% sobre todos os produtos turísticos à venda na Almeida Viagens 
Parede 
50% nas taxas de serviço das tarifas aéreas 
50% no valor das despesas de reserva 
Oferta inicial de Vale de Desconto no valor de 25,00 Euros 

Parcerias 
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Restaurante Guilho 
Rua Capitão Plácido Abreu, 9-A 
2700-156 Amadora 
T. 214 003 310 / TM. 968 378 889 / 966 377 172 
www.restauranteguilho.blogspot.com 
restauranteguilho@gmail.com 
Desconto de 10% sobre o preço final da factura (excepto menu de grupos). 
 
 

 
Restaurante Maria BA 

Travessa dos Inglesinhos, 48-50 
1200-223 Lisboa 
TM. 911 776 883 

www.mariaba-restaurantebarlongue.blogspot.com 
mariaba.restaurante@gmail.com 

Desconto de 10% sobre o preço final da factura (excepto menu de grupos). 

Zayas Editora 
de Ana Pinheiro 
Apartado 26085 
1200-800 Lisboa 
TM. 936 289 619 
www.zayas-editora.com 
zayas@mail.telepac.com 
Desconto de 10% sobre o preço de qualquer produto. 

RESTAURAÇÃO 

CULTURA 

15 º FESTIVAL QUEER -  SETEMBRO 
 
A 15ª edição do Festival de Cinema Queer Lisboa realiza-se de 16 a 24 
de Setembro de 2011. Acontece sob o signo da Transgressão e promete 
exibir o melhor cinema queer produzido nos últimos dois anos. 
Estão abertas as candidaturas para voluntários, que são a cara do Festi-
val perante o público e a organização conta com entusiasmo e energia 
deles na sua realização. As áreas de apoio estão divididas em Informa-
ções, Acolhimento, Frente Sala, Queer Market, Apoio Geral e Audiovi-

suais. Como staff do Queer Lisboa recebem o catálogo do Festival e uma acreditação que dá 
entrada em todas as sessões de cinema. As inscrições fecham a 20 de Agosto. Mais informa-
ções em:  http://queerlisboa.pt/ 
 

As sócias do Clube Safo com quotas em dia têm desco nto  
nas sessões dos nove dias do Festival. 

Parcerias 
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PROGRAMA 
 6ª Feira - Dia 9 Sábado - Dia 10 Domingo - Dia 11 

09:30 - 10:30 

Chegada 

Pequeno - Almoço Pequeno - Almoço 

11:30 - 12:30 Suporte Básico de Vida Aula de Yoga Sámkhya 

13:00 - 15:00 Almoço Almoço 

15:00 - 18:00 
Inseminação artificial: 

como fazer 
Avaliação 

18:00 - 19:30 Registo 
Sessão de                     

Tai Chi Taoista 

Partida 20:00 - 22:00 Jantar Jantar 

22:00 - 24:00 
Recepção e Integração 
Actividade a designar 

Noite Louca 

Programa sujeito a alterações.   

Acampamento 


