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Editor ial 

Corpo e propriedade 

 

Começo este editorial agradecendo o convite que me foi dirigido para o 

escrever. Hesitei bastante porque, além de não conhecer o conteúdo 

dos restantes textos da revista (como muitas vezes acontece nos editori-

ais de balanço), defendo ideias que julgo não coincidentes com a dire-

ção do Clube neste momento, e minoritárias (quer face às sócias, quer 

face à sociedade portuguesa em geral). Expus estas minhas preocupações e foi-me reiterado o convite, 

razão pela qual acabei por aceitar. 

 No e-mail de convite é-me sugerido que me pronuncie sobre questões como as da procriação medi-

camente assistida, razão pela qual entendi refletir um pouco sobre a questão mais geral das tecnologias 

de parentesco. 

 As tecnologias de parentesco estabelecem fronteiras entre corpos, quer decidindo quem tem acesso 

a que corpos, quer quem tem responsabilidades de cuidado para com eles; estabelecem também frontei-

ras entre bens, definindo quem tem acesso/responsabilidade a que bens patrimoniais. Dentro das tecnolo-

gias de parentesco as de filiação são paradigmáticas pois que são aquelas 

em que o corpo é criado como propriedade, privada dos pais, e pública do 

Estado. A menoridade das crianças, não só pública mas quotidianamente vivi-

da face aos seus cuidadores, é uma forma sobrante de escravatura, enquanto 

propriedade dum ser humano por outro ser humano. Todas as tecnologias 

que tendam a especificar a posse dum ser humano por outro, e com um ca-

rácter tão restrito e definitivo, como as tecnologias de filiação, privatizam o 

que deveria pertencer a um campo do comum, o campo da reprodução huma-

na, quer quanto aos elementos biológicos necessários, quer quanto aos seus 

efeitos produtivos, os novos corpos. Significa isto que só aos próprios, e não 

ao Estado, cabe decidir da partilha dos seus recursos biológicos, uma partilha 

não mercantilizável; significa também que cabe aos próprios, e não ao Estado, decidir sobre a necessida-

de ou não de utilizar técnicas médico-científicas nos seus projectos reprodutivos; mas significa principal-

mente que precisamos de formas de cuidado infantil menos possessivas, que passem pela poliparentalida-

de, pela parentalidade negociada pelas próprias crianças, pela paren-

talidade temporária e localizada (o que não significa desprovida de 

afecto incondicional). 

 Romper os laços de filiação tais como existem hoje significa tam-

bém acabar com as estruturas familiares naquilo que nelas é central: 

não a partilha de afectos (situação pontual) mas sim a perpetuação de 

transmissão patrimonial desigualitária (situação universal) e a explora-

ção reprodutiva e doméstica do feminino (situação quase universal). 

 Em conclusão, sou obviamente favorável à disponibilidade de recursos para os projectos reproduti-

vos de todos (incluindo nisto reproduções materiais e simbólicas e sem privilegiar as primeiras) desde que 

sejam cada vez mais social e legalmente experimentadas outras formas de cuidado infantil, mais diversifi-

cadas, negociadas e afetivas. 

Anabela Rocha 
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Notícias 

A festa de passagem de ano, organizada pelo Clube Safo, decorreu na Voz do Operário num clima de ale-

gria, descontração e são convívio, onde estiveram presentes 40 pessoas que deram brilho à já por si bri-

lhante sala de festa. Com uma decoração cuidada e um menu de arregalar os olhos e o estômago, o even-

to contou ainda com a exposição de fotografia de Mónica Santos. 
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 Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Zanatti, os Clã, o Departamento do Ministério da Justiça GRAL, Luís Borges, Nuno Miguel Ropio e o 

programa de televisão “Querida Júlia”, foram os contemplados com os Prémios Arco Íris 2011, galardão 

atribuído pela ILGA Portugal, na sua 9ª Edição, realizada no passado dia 11 de Janeiro, no Cinema São 

Jorge. Desde 2003 a ILGA realiza este evento como forma de reconhecimento e incentivo a pessoas e/ou 

instituições que, de forma significativa, contribuíram com o seu trabalho ao longo do ano para a luta contra 

a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de género.  

Os prémios, da autoria do artista João Pedro Vale, contaram com a apresentação do humorista Ricardo 

Pereira Araújo e da atuação dos The Gift. 
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Testemunho 

Visibilidade lésbica e homofobia em país de brandos costumes 

ou como um bar “gay friendly” se transveste de “gay hostile” 

 

Quando falamos, e ainda bem, sobre visibilidade lésbica, pensamos, ou temos de pensar quase sempre, 

em homofobia. Isto porque uma coisa ainda anda quase sempre a par da outra. A visibilidade tem de ser 

conquistada ao terreno da homofobia, a pulso e penosamente às vezes. Cada vez mais penso assim. 

Vem isto a propósito de um episódio, a somar a uma série de outros episódios, em que sentimos na pele, 

a minha namorada e eu, o que é ser visto como uma pessoa menor, com menos direitos: com menos direi-

to ao respeito para começar, com menos direito a sermos reconhecidas como pessoas e cidadãs de pleno 

direito, como o famoso artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa o consagra.  

Esses episódios constaram de já por cerca de quatro vezes, em plena baixa do Porto, à noite, as pessoas 

passarem por nós e dirigirem-se a nós como “fufas”, “sapatonas”, etc. 

Mas o episódio de que vos queria falar, por ter sido o mais recente, aconteceu num bar da cidade do Por-

to, curiosamente um bar que não há muito tempo ainda era “gay friendly”. Mas parece que mudou de ge-

rência e de frequência. Não tenho nada contra bares que não sejam abertamente “gay friendly”, mas já 

não posso dizer o mesmo de bares “gay hostile”, que foi no que o ROSA ESCURA se tornou, pelos vistos. 

Um bar onde se permite a circulação de pessoas sem educação, abertamente homofóbicas, parolas, bron-

cas e burgessas. É claro que a gerência de um bar não pode controlar as pessoas que por lá passam, 

nem as suas consciências, nem as suas faltas de educação, faltas de tacto, ignorância e grosseria. Mas 

tem de assumir que é uma vergonha ter por clientes aqueles que por lá passeiam estas suas qualidades. 

O que sentimos, a minha namorada e eu, que estivemos talvez uma hora e meia no bar, a beber e a con-
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Testemunho 

versar, foi um incómodo crescente. Íamos no passado ao ROSA ESCURA também por ser “gay friendly” 

mas não só, era um bar simpático, e continua a ser, não fosse as pessoas que lá circulam agora come-

çarem a olhar-nos como aves raras e mostrarem com olhares, e não só, o seu desconforto face às 

“intrusas”. Se fossem só os olhares, saíamos e provavelmente pensaríamos duas vezes antes de lá voltar-

mos. Assim não voltamos lá de certeza e deixamos aqui o aviso! Eu, pessoalmente, não sou muito sensí-

vel a esses olhares, normalmente ignoro-os e sinto-me superior a isso. Que se lixem! Mas o que aconte-

ceu agora foi longe demais: à saída, ouvimos um dos frequentadores do bar, devidamente rodeado pelos 

amigos, dizer alto e bom som: “Sapatão! Sapatão! Sapatão!” Ouvi bem, mas mais uma vez pensei: que se 

lixem! São uns burgessos armados em betinhos. Fui passando por entre eles, mas senti aqueles olhares 

bem mais pesados sobre mim. A minha namorada reagiu de forma mais ostensiva, e ainda bem: fixou os 

olhos no cavalheiro que tão lindos piropos resolveu lançar, e que não se ficou por ali, dizendo: “Ai, assim 

você me mata!” ou coisa do género. 

Quando eu já estava um pouco afastada, ouço a minha namorada dizer-me: “Olha, parece que temos aqui 

um problema de homofobia!” E eu limitei-me a dizer: “Ai sim?” E viemos embora. Não quis dar troco a ta-

manha estupidez e preferi ignorar, com o meu feitio pacífico e pouco dado a conflitos abertos. Para mais 

com um grupo hostil e a quem eu não reconheço estatuto e dimensão para me incomodar. Mas depois, 

quando falámos e tentámos digerir o ocorrido, a minha namorada e eu, pensei: como eu gostava de ter 

reagido logo ali! Mas na altura não fui capaz de encontrar as palavras ou as atitudes espontâneas, ade-

quadas. Acho que se me envolvesse a sério a coisa podia dar para torto e fugi ao conflito aberto. Deu-me 

vontade de ter alguma coisa preparada para dizer no momento, mas só depois é que formulamos na cabe-

ça qualquer coisa com impacto. 

Não é esta visibilidade que queremos, mas se calhar temos de passar por ela para que saibam que existi-

mos. É um puro mito dizer-se que há mais tolerância para com as lésbicas do que para com os gays, pelo 

menos aqui tenho sentido isso, têm-me feito sentir isso, por muito que eu não ligue grande importância, ou 

me sinta mais importante do que isso. Normalmente penso: quem julgam estas pessoas que são? Quem 

se pensam para terem estas atitudes homofóbicas, que lembram o racismo e o “apartheid”? Bares para 

gays, lésbicas e restantes exotismos para um lado, bares para heteros para o outro. Quem é que educa 

estas pessoas para a cidadania e para a igualdade? E, já agora, para a boa educação e para a cortesia 

para com os outros, sejam eles quem forem? Como é possível esta javardice (não tem outro nome!)? Em 

nome de quê?  Já há muito que o mito do povo português como povo de “brandos costumes” me faz rir, 

agora passou a revoltar-me! Isto é pura violência! E se eu não a sinto assim tanto, talvez porque tenha 

resolvido à minha maneira, com uma certa altivez, o modo como lido com o olhar dos outros, há pessoas 

para quem uma situação destas pode ser devastadora em relação à sua auto-estima, ao seu bem-estar e 

consciência de cidadão ou cidadã de pleno direito. Ninguém pode controlar o que as outras pessoas pen-

sam e sentem, mas podem educar-se as pessoas ignorantes e maldosas para as questões de cidadania e 

direitos humanos, porque é disso que se trata. E esperemos que não tenha de ser à pancada! 

Temos as nossas armas. Denunciemos!                                                                                     Helena Topa 
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Poesia 

Confidências 

Frase que odeias - "É impossível" 

Frase que adoras - "A democracia é assim: vence, e vence-

rá." (Helena Pinto, na discussão na Assembleia da República 

que levou à aprovação da igualdade no acesso ao casamento) 

Um amor - O meu. 

Um livro - “The coulor purple”, de Alice Walker 

Um filme - “The Matrix”, Wachowski Brothers 

Um compositor - Cole Porter 

Uma celebridade - Hillary Clinton 

Uma viagem - Goa 

Um prato - De caracóis... 

Isabel Advirta 
Vice Presidente da ILGA Portugal 

LESBONÍRICA 

 

Oh, que delicioso deleite o sonho me traz! 

As minhas mãos afortunadas pela seda dos teus cabelos 

enquanto te Falo; 

e, ela bebendo da minha fonte mais secreta 

na mesma língua... 

Quisera eu acender as velas 

deste paraíso Agora! 

Sobre a relva dançam os deliciosos frutos. 

O teu corpo estende-se lácteo, 

abre-se como uma borboleta multicolor. 

Ela é negra de ébano... 

 

Fátima Vale 
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Poesia 

De: “ESTE NOSSO ADMIRÁVEL MUNDO NOVO”                                                                                          

 

                                    A QUEM APERTAS TU NO TEU PEITO? 

 

Cada vez que vejo mais ganância a ganhar terreno à minha volta, 

Aperto mais forte no peito os entes a quem eu quero. 

Cada vez que sinto maior a iníqua solidão e individualismo ferozes, 

Aperto mais forte os seres que amo. 

Cada vez que me sinto apenas mais um número  

Para as estatísticas da injustiça social, 

Aperto mais forte no peito os seres que amei e amo. 

Cada vez que sinto mais forte o  

vale-tudo-até-tirar-olhos, 

Acerco-me mais de perto dos que necessitam algum 

consolo. 

Cada vez que sinto o rei Botox, o gel anti-rugas, o 

último grito 

De hamburgers ou o novo riquismo da nouvelle  

cuisine a ganharem 

Os Óscares da virtude,  

Faço mais carícias ao rosto que me olha com carinho. 

Cada vez que vejo as ações da Bolsa a cotarem alto  

Os lucros da corrupção, 

Acerco-me dos velhos solitários no jardim ou no  

hospital. 

Cada vez que sinto mais perto o medo da dúvida, 

Da desconfiança, da hipocrisia geral, do deixa-pra-lá-que-não-me-afeta, 

Beijo com ternura o rosto do meu Amor. 

Cada vez que a maledicência, o orgulho ou a mentira se emiscuem  

Na minha tentativa de Paz Interior, 

Abraço mais forte quem, comigo, a isso sobreviveu. 

Cada vez que alguém se recorda de mim e dá sinais disso, 

Agradeço aos deuses e brindo com uma taça de Amizade borbulhante. 

 

                                                                            Gert Santos (Jan/2012) 

Foto: Gert Santos  
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Conto 

A GAVETA DAS MEIAS 

Eu tenho uma meia muito gira e quentinha, daquelas que têm um espacinho para cada um dos dedinhos 

dos pés. É uma meia... assim... Das cores todas do arco-íris! É pequenina, porque eu ainda não sou cres-

cida como a minha mana mais velha. 

Eu tinha outra meia, quase igualzinha a esta, mas era ao contrário, pois dava para calçar no pé da direita 

(eu sei que é da direita, porque tenho um sinal na mão direita e o pé que fica desse lado é o pé da direita). 

Já não sei há quanto tempo essa meia (a do pé da direita) desapareceu. Procurei eu, procurou o pai, que 

assim não teve de fazer o jantar, procurou a mãe e até a minha irmã, que geralmente só se mete comigo. 

Procurámos todos e o que encontrámos foram 2 euros perdidos na dobra do sofá, debaixo do fogão da 

cozinha estava um caroço de maçã, que já cheirava a morto (a minha irmã disse que era mofo, mas eu 

acho que era morto, mesmo), e umas cuecas do pai com bonequinhos atrás da cama. Não percebo por 

que é o pai que usa cuecas com bonequinhos se é a mãe que diz que gosta. Por que é que não é ela que 

veste as cuecas dos bonequinhos? Não percebo nada os meus pais! 

Como ninguém encontrou a meia acharam que era eu que a tinha perdido. Não sei porquê, mas sempre 

que se perde alguma coisa, ou se parte um vidro ou se estraga uma máquina, acham logo que sou eu a 

culpada. Mas, desta vez, eu estava mesmo inocente, até 

porque não ia perder a meia de que eu tanto gosto! A minha 

mãe queria que eu deitasse fora a meia do pé da esquerda, 

mas eu teimei, teimei e ela lá ficou na minha gaveta das 

meias e dos tesouros que eu vou encontrando. De vez em 

quando usava-a e, no outro pé, calçava outra meia. Mas só 

podia fazer isso quando ia de calças, porque uma vez fiz 

isso com saias e o meu pai mandou-me logo trocar de mei-

as, que assim parecia uma tonta. Não percebi o que é que 

as meias têm a ver com a tontice, mas pelos vistos têm e 

muito! Gostava mesmo daquela meia! Quando a usava até parecia que conseguia chutar melhor com a 

esquerda, com mais força e com mais pontaria! Houve uma vez que até marquei um golo com aquela 

meia, foi pena ter sido com tanta força que a guarda-redes, caiu para trás e ficou um bocado tonta, mas lá 

que foi golo, foi! Até devia ter contado como dois golos, pois entrou a bola e a guarda-redes! Sempre que 

usava a meia, colocava-a depois no cesto da roupa suja, que tinha uma tampa. Nada disto seria importan-

te se, uma vez, a minha mãe não tivesse visto a meia entalada na tampa. Chamou-me logo: 

- Henriqueta, já te disse para não usares esta meia e, quando a puseres para lavar, coloca-a bem dentro 

do cesto. 

Estranho! Eu tinha a certeza que a tinha posto bem no meio da outra roupa, para ver se passava desper-

cebida. Hum! Havia aqui qualquer coisa estranha para a Henriqueta (ou seja eu) descobrir: uma meia de-

saparecida e outra no cimo do cesto!? 
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Conto 

Assim que a meia ficou enxuta, arrumei-a na gaveta. Quando fui para 

a cama, antes de o pai me ler uma história (que a mãe não tem jeito e 

salta partes), qual não é o meu espanto quando vejo os dedos da 

meia arco-íris a espreitarem da gaveta. Levantei-me de um pulo e, 

antes que o pai viesse, abri a gaveta, pus a meia para dentro e meti-

lhe em cima um dos meus tesouros, um dos pesados! Quando o pai 

veio para me contar a história, eu não ouvi nada e, nesse dia, até pre-

feria que tivesse sido a mãe a ler, pois acabava a história mais de-

pressa. Dormi a correr (não sei porque é que dizem isto, pois eu dormi deitada) e assim que acordei abri 

a gaveta e tirei a meia arco-íris debaixo do meu tesouro. Agarrei nela e calcei-a, depois tirei outra e tentei 

calçá-la, mas, não sei porquê, havia meias que não gostavam de andar no outro pé com a meia de todas 

as cores. Enfim, tontices de meias!  Por isso, agarrei numa meia às riscas e calcei-a. Vesti-me a correr 

para os pais não darem pelas meias e lá fomos de comboio para a escola. Os pais acham que é melhor, 

pois poupa-se gasolina e, como os carros poluem, é melhor para o ambiente e, como os meus pais gos-

tam de mim, querem que eu cresça num bom ambiente. Ah! E não temos de pagar portagens (não sei o 

que é isto, pois nós não passamos por nenhumas portas, passamos por uma ponte, portanto devia cha-

mar-se pontagem). 

Nesse dia, andei sempre a olhar para a minha meia de todas as cores. A professora até me perguntou o 

que é que se passava comigo que ainda não tinha feito uma única pergunta. Eu, para disfarçar, perguntei 

logo quanto media o Universo e ela ficou tão engasgada que não me disse mais nada. Quando tocou pa-

ra o recreio, sentei-me numas escadinhas, ao pé do jardim de rosmaninho que cheirava muito bem, e tirei 

os sapatos. Eu gosto muito de tirar os sapatos, pois sinto-me mais livre e posso mexer os dedos à vonta-

de. Estava eu a olhar para as andorinhas que tinham feito ninho no beiral do telhado da nossa escola, 

quando, de repente, comecei a sentir uma comichão no pé da esquerda. Baixei os olhos e... Nem queria 

acreditar!!! A meia de todas as cores estava a descalçar-se sozinha!!! 

- O que se passa, meia de todas as cores? Onde queres ir? – disse eu sem esperar resposta. 

E baixei-me para a calçar melhor. Agora é que vocês não vão mesmo acreditar e vão achar que sou mes-

mo tontinha, e não é por calçar meias diferentes. A meia arco-íris.... Falou! Baixinho, mas falou!! 

- Eu quero ser livre! Eu quero ir procurar o meu par! – gemeu a meia, meia desesperada. 

- Mas o teu par foi-se embora? Pensei que se tinha perdido – disse eu. 

- Foi-se embora, fugiu na tua mochila, estava farta de algumas meias nos estarem sempre a gozar por 

sermos da cor do arco-íris e por gostarmos tanto uma da outra. 

- Mas as vossas cores até são giras e qual é o problema de gostarem uma da outra? Mas… tu sabes on-

de está o teu par? 

- Sei! Está dentro daquele livro grande que está na biblioteca da escola e que os meninos nunca lêem. 

Levantei-me de um pulo e corri para a biblioteca. Cheguei lá e o meu pé da esquerda apontou o armário 
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Conto 

onde estava o livro. Pedi à professora da biblioteca para me deixar folhear aquele livro, ela deu-me uma 

folha para preencher e pôs-me o livro à frente. Abri-o e vi logo a minha meia! Fiquei tão contente que saí a 

correr, enquanto a bibliotecária dizia : 

- Então já viste tudo, Henriqueta? Que rápida! 

Voltei a correr para a aula, pois já tinha dado o sinal de entrada e eu não queria apanhar falta. Abri a porta, 

pedi desculpa e sentei-me. 

Abri o livro, mas nem percebi que não era o do tema que estávamos a tratar. Deixei-me deslizar na cadei-

ra e tentei calçar a outra meia. Estava tudo a correr às mil maravilhas, mas, ao levantar-me, bati com a 

cabeça na mesa e espalhei tudo pelo chão. Felizmente, a professora nem viu que eu tinha aberto o livro 

errado. 

O dia demorou muito tempo a passar, de certeza que teve mais de 24 horas, muito mais, pois as aulas 

nunca mais acabavam! Quando deu o toque de saída, arrumei tudo na mochila, nem pus as canetas no 

estojo, e corri para a porta da escola. O pai ainda não tinha chegado e eu aflita por chegar a casa. 

Quando ele chegou, eu estava tão arreliada que até lhe disse: 

- Para me compensar, hoje vai ter de me ler duas histórias, pai! 

O meu pai riu-se e lá fomos nós em direção ao comboio. Gosto sempre de ver o rio, mas naquele dia só 

queria mesmo chegar a casa! 

Assim que entrei, fui a correr como uma seta para o quarto e tirei as duas meias que tinha calçadas, as do 

arco-íris, do pé da direita e do pé da esquerda e a outra meia às riscas que tinha calçado de manhã. 

Pus as três em cima da cama, ali ao lado umas das outras, e perguntei imitando a voz do pai quando des-

cobre que lhe mexeram nas chaves de parafusos: 

- Afinal, o que se passa na gaveta das meias? 

Uma das meias do arco-íris começou a falar timidamente, mas logo a outra a interrompeu: 

- Não digas nada, senão ainda nos tratam pior, temos de ir é para outro lugar. 

- Ir para outro lugar? Mas eu trato-vos mal? Vocês até são as minhas meias favoritas! –exclamei eu. 

Aí, a meia às riscas interveio: 

- O problema é que há muitas meias na gaveta que, não só têm 

inveja por elas serem as mais usadas, como passam a vida a 

chamar-lhes nomes feios, a dizerem-lhes para se irem embora e 

a ameaçarem-nas que, se não forem, fazem-lhes buracos. 

- Mas porque é que vos chamam nomes? – quis eu saber, pois 

continuava sem perceber patavina. 

- Porque elas gostam muito uma da outra e às vezes entrelaçam-

se escondidas – disse a meia às riscas que era uma desenrascada. 

- Então e as outras meias? – perguntei eu que nada sabia da vida 

das meias. 
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Conto 

- As outras meias? A maioria gosta de outra meia que não é o seu par. 

- Ah! Agora já percebo porque é que a gaveta das meias anda sempre desarrumada. Mas qual é o proble-

ma de elas gostarem do seu par? Será que são as únicas? – estava cada vez mais intrigada. 

Aí uma das meias arco-íris disse: 

- Há mais meias como nós, mas umas não têm coragem e, para disfarçarem, entrelaçam-se com uma 

meia de outro par, outras não se entrelaçam com ninguém e ficam sempre sózinhas com medo do que os 

outros possam dizer. 

Pus-me a pensar (não foi preciso muito tempo, pois, como a minha cabeça é pequena, pensa mais de-

pressa e é mais fácil as ideias saírem). Tirei para fora a gaveta das meias e dos meus tesouros e despejei

-a em cima da cama. Separei os tesouros que, felizmente, não inventavam destes problemas tontos, e 

alinhei as meias todas aos pares. 

- Meias, quais de vocês não gostam de conviver com as mei-

as arco-íris? Cheguem-se à frente e digam porquê? 

- Porque se entrelaçam com o seu par e isso não é normal! – 

disseram várias.  

Então eu expliquei que todas as meias são feitas entrelaçan-

do fios que não têm essas manias de só se quererem entrela-

çar com um determinado tipo de fio. Imaginem se os fios não 

se quisessem entrelaçar, não havia meias! 

- Por isso, declaro que na minha gaveta todas as meias são iguais e normais! 

Mas logo umas meias, já com buraco, disseram: 

- Mas elas são um mau exemplo para as meias mais novas…  

Foi aí que algumas meias mais novas, entre elas as das riscas, disseram que entrelaçar-se com o seu par 

não é coisa que se pegue e não é uma opção, pois já se nasce assim e não é mau para as outras meias. 

Estamos a falar de meias que gostam umas das outras e gostar só faz bem à gaveta das meias. Se fos-

sem meias que fizessem mal às outras meias, isso sim, era mau, agora amarem-se?! 

- Porque é pecado! – disseram logo umas meias de rendinhas já amareladas. 

Aí, subiu-me a mostarda ao nariz (também não sei porque é que dizem isto se eu nem tinha ali mostarda) 

e veio-me à boca uma coisa muito bonita que eu tinha aprendido: 

- Pecado é não amar! Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora se vocês 

estão todas na mesma gaveta, vocês são “os próximos” umas das outras. Por isso, se eu sei que há mei-

as a chatearem as outras só porque dormem com o seu par, têm de se haver comigo!! E nada de dizerem 

mal das meias que têm buraco, ou das que já têm borboto. Gosto delas todas! 

Estava a arrumar a gaveta quando um par disse que não queria ficar junto das meias arco-íris. 

- Tens razão - disse eu – não devem mesmo ficar junto delas. 

Peguei nas meias, saí do quarto direita à cozinha e disse aos pais: 
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Conto 

- Estas meias estão velhas, podem servir para as limpezas. 

- Quê? Ainda estão novas?! – disse a minha mãe espantada. 

- Mãe, acredita em mim, essas meias são muito, muito velhas. Eu sei que não temos dinheiro para des-

perdiçar meias, mas, às vezes, é preciso tomar uma posição. 

A mãe virou-se para o pai e disse: 

- Não percebo nada esta miúda. Tem de tomar uma posição acerca das meias?  

Voltei ao quarto e as outras meias logo perguntaram: 

- Onde estão as meias que levaste? 

- Estão no saco dos trapos para as limpezas, talvez consigam limpar a língua e não dizer mal dos outros. 

Mais alguém não quer estar ao pé das meias arco-íris? Calaram-se bem caladinhas (como costumam 

estar as meias) e, depois, até houve quem dissesse que gostava de ficar ao pé das meias de todas as 

cores. Quando a gaveta ficou arrumada, fechei-a, mas não totalmente, para poder espreitar e ouvir o que 

elas diziam (eu sei, eu sei que não se deve escutar às portas, mas eu estava a escutar “a uma gaveta”, 

não a uma porta). Por isso, encostei o ouvido para saber o que diziam. 

- Sabem, muitas de nós não vêem qualquer problema em que vocês se amem, mas como parecia mal 

aceitarmos, acabávamos também por dizer mal. Foi cobardia nossa! Desculpem! 

- Eu andava tão angustiada que até já tinha pensado deixar-me cair no chão para o cachorro me estragar 

toda. Ainda bem que agora já posso falar. 

- Eu continuo a achar-vos esquisitas, mas, vendo bem, não 

fazem mal a ninguém e até são umas meias simpáticas. 

Continuaram a conversar durante bastante tempo e, à medida 

que as meias de todas as cores falavam do que tinham senti-

do durante todo aquele tempo, as outras aperceberam-se co-

mo tinham sido injustas. Fiquei contente por o juízo e o amor 

terem finalmente voltado aquela gaveta. Com eles já tinha lá 

mais dois tesouros! Entretanto, a mãe chamou-me para ajudar 

a por a mesa. Quando estava a por os copos, disseram na televisão que tinham morto uns homossexuais 

(nem lhes deram nomes, como se fossem coisas), a princípio pensei que eles estariam a roubar alguma 

coisa ou assim, mas o meu pai explicou-me que os mataram só porque são diferentes. 

-São diferentes de quem? Eu também sou diferente de toda a gente, será que também me vão matar? – 

disse eu aflita. 

- Não, calma, Henriqueta. Foi gente idiota e bruta que odeia todos os que não pensam como eles, prova-

velmente até se odeiam a eles próprios. Ora como os homossexuais gostam de pessoas do mesmo sexo, 

ou seja os homens gostam de homens e as mulheres de mulheres, eles acham que não são normais e 

que merecem morrer. 

- Pai, pensando assim, que há pessoas normais e outras não normais, uma pessoa que mata ou fere ou-

tra é normal? 
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- Realmente, não é normal, não. – disse o meu pai com ar de quem nunca tinha pensado nisso. 

- Eu sei como resolvia isto. Punha-os a todos na minha gaveta das meias! 

Os meus pais e a minha irmã ficaram a olhar uns para os outros e eu sei que, depois de jantar, alguém 

abriu a minha gaveta das meias, talvez para ver qual era a solução que eu tinha arranjado. 

Só que agora o problema não era com meias, mas com gente, o que é muito mais complicado. Para solu-

cionar isso, eu, que sou pequenina, ia precisar de ti, que leste esta minha história, do teu amigo ou amiga 

a quem a vais dar a ler, daquele/@ que leu e gostou, do/@ que leu e não gostou... Enfim, de muita, muita 

gente! Mas como muita gente começa apenas com um(@)! Nós… já estamos em vantagem, porque tu e 

eu já somos Du@s/Dois e já podemos começar um ARCO-ÍRIS!! 

Cristina Vieira 

O PODER DE UMA RELAÇÃO 

Sou um universo dentro de um universo. E se quero dar-me bem nessa relação, tenho de entender as 

suas regras de funcionamento. Para isso tenho de aprender algumas coisas. O conhecimento científico 

concentra-se nos pormenores para, um destes dias, chegar ao Grande Esquema de Todas as Coisas. Eu, 

que não sou cientista, uso modestos modelos à minha escala. 

Olho, por exemplo, para o João, que é um universo como eu. Quero dar-me bem com ele, por isso fico 

atenta aos sinais que me envia e tento alinhar a minha atuação por esses sinais. Não posso chegar ao pé 

do João, que é o universo, e acotovelá-lo, empurrá-lo, suprimir partes de que não gosto. Isso tem conse-

quências que, sem dúvida, serão desagradáveis e incontroláveis para mim. 

Por isso, chego-me, mansa, e observo, aprendo, não faço nada que não gostasse que fizessem no meu 

próprio universo. E consigo a tal relação. Creio que é esse o sentido que se atribui às leis universais: pro-

curar uma relação harmoniosa com o universo. É claro que a fé também desempenha aqui um grande 

papel. O meu mundo/universo só evolui na medida exata do que eu acredito que ele se pode tornar. Se 

eu acreditar que o universo é uma coisa caótica e temível, então essa é a opção que faço e vou à procura 

da confirmação necessária. Num instante, toda a minha energia e atenção se focam nessa opção e o meu 

universo transforma-se, num instante, na coisa caótica e temível que me dei ao trabalho de imaginar e escolher.  

No entanto, há mais opções. E entre elas também está a minha possível opção de viver num universo 

cheio de potencial, harmonioso e feliz. O meu livre arbítrio molda, nesse caso e todos os dias, o meu uni-

verso. Tudo se resume à relação que criamos com as coisas e com os outros: uma boa escolha traz sem-

pre bons resultados; o medo e as suas fantasias apocalípticas, traz o equivalente para a nossa vida.  

É difícil escolher? Nem por isso. Mas as décadas de propaganda de desgraça com que nos bombardeiam 

produzem frutos e fazem-nos acreditar que nada mais há senão isso. Perceber que sim, que há sempre 

escolha, pode ser difícil quando passamos a vida com medo que o céu nos caia em cima da cabeça. Mas 

façamos como o Peter Pan: viremos as costas à Maldade; não a vemos, não a ouvimos, não lhe reconhe-

cemos a existência. O que fica? Tudo isso, mas num palco vazio, sem público, sem um espelho para lhe 

devolver as maldades.                                                                                                                 Gert Santos 
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Homenagem 

20 ANOS, VIRGEM E UMA NOVA SENSAÇÃO 

 (Em homenagem ao filme grego:”Attenberg”) 

 

Tinha eu 20 anos e ainda era virgem. Sexualmente, falando. Pois a pressão de um pai moribundo, mãe já 

ida, a gritar as dores do cancro que as doses cada vez mais fortes de heroína na veia já não faziam supor-

tar, a dura vida de solitária, tudo, tudo isso, a faziam sentir-se uma velha desprovida de encanto. Elegante 

e bonita, porém. 

- Onde é a cama? pergunta o árabe intruso, cúmplice de prover alguns favores. 

Havia tantos emigrantes na cidade! Desempregados? Exilados? Talibans? 

- Dá-me o pó, primeiro. 

- Liga o aquecedor. E dá-me um cobertor. Está frio na tua casa. 

- Não costumo acendê-lo. Está cara, a eletricidade. 

- Então, dá-me um chá. Preto. Não tomo álcool, já sabes. 

-  Toma. Mas dá-me o produto, como prometeste. 

- Primeiro, despe-te! Quero ver-te as mamas. 

Deixou cair as roupas como se se despojasse de uma armadura. 

- Vá. Baixa-te. Chupa aqui. Estou frio. 

- Deixa-me apagar a luz. 

- Não, quero ver-te. Nua. 

- Então, fumamos um charro. 

- Falas demais. Estás seca. Merda. 

- Quantos anos tens? 

- Não interessa. Cala-te. Tanto falar desconcentra-me. 

2º Acto: cama, esperma, finjido arfar, olhos fechados, a acrobacia das 

pernas, o cuspo em vez do gel. Não há tempo a perder. O taliban tinha (sempre) que ir aos seus negócios. 

Fossem eles quais fossem. 

- Toma. São 70€. 

- Tanto? 

- Bom, vá lá, 50. 

- Obrigada. 

- Até amanhã. Faz peixe para o almoço, ligas o aquecimento. Não te esqueças do chá. 

Amanhã desapareço, pensou ela. Nem que seja para o bar da esquina, na brincadeira “bichosa” do empre-

gado maricón. Acabou! Ou suicido-me. Foi ter com a sua melhor amiga. Melhor? Se não tinha mais nenhu-

ma! Visitou o pai no Hospital. O final. Enterro tradicional ou cremação? Tratou das burocracias. No corre-

dor, virou-se porque um olhar fixo nela a interpelava. Uma enfermeira parecia querer enfeitiçá-la. Oh, 

Deus! Logo agora. Não!!!! Os olhares cruzaram-se. 
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- Desculpe, sou a enfermeira do seu pai. Sei como o tem acompanhado. Agora já não há nada a fazer. 

Está preparada? 

Com as defesas, de repente, quebradas, ganas de chorar, fixei-a. Precisava de um abraço, o calor de 

um corpo contra o meu, um ombro amigo, sei lá… Perdera a armadura naquele olhar, naquela voz, na-

quele momento. 

- Vem cá! - disse-me com brandura. 

Após: estávamos num sofá (ou seria cama?), tranquilo o cenário e era a ternura do seu olhar que me 

fazia desnudar da couraça de força e coragem que há tanto tempo me “protegera” (ou eu pensava que 

me protegia). 

- Sim. Sinto. Começo a sentir. A sentir-te. 

- Sei. Também te sinto. Começas a vibrar. O calor e humidade naturais dos corpos. O odor natural do 

ser.  

Finalmente, eu ERA. EXISTIA. E, o meu corpo tinha vida própria. 

Ficámos assim por tempo infinito. Já não havia Tempo. Até que adormeci. 

Despertou-me com um beijo. 

- Feliz Natal, meu amor! 

- Natal?  

Sim, era 25 de Dezembro. Que sabia eu disso? Família para mim eram visitas ao hospital. 

- Bebe um pouco. 

Nascia o sol, nascia jesus, nascia eu. 

- Até logo. Descansa. Vou trabalhar. Logo, volto. 

Ficarei. Agora e sempre Ao teu lado ou na espera. 

Tinha 20 anos e já era adulta, pois conhecera (a dor, mas também) o Amor. 

Gert Santos (2012-02-02) 

 

Agenda 

Assembleia Geral Ordinária do Clube Safo 

Assembleia Eleitoral (Eleição de novos Órgãos Sociais) 

3 de março de 2012 

14 horas 

UMAR—Centro de Cultura e Intervenção Feminista 

Rua da Cozinha Económica, Bloco D, Espaços M e N 

Lisboa 

PARTICIPA NO FUTURO DO TEU CLUBE! 
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Na primeira pessoa 

TORNAR-ME LÉSBICA 

 «We have to create a gay life. To become.» 

 Michel Foucault, The Advocate, Agosto 1984 

 

Tornei-me lésbica pouco depois de ter começado uma relação com um dos meus atuais companheiros, 

sim, um homem. Não tive dúvidas, ou longos processos difíceis nesta definição. Simplesmente percebi 

que gostava de mulheres, infinitamente mais e de formas infinitamente mais variadas do que de homens. 

Costumo gostar de dizer isto um pouco a toda a gente, exatamente desta forma direta e nua, especial-

mente quando estou entre pessoas que me assumem heterossexual ou bissexual porque estou com um 

homem. 

Que o género de com quem se anda e/ou se gosta e/ou se dorme seja aquilo que atualmente determina 

uma orientação sexual é, para mim, algo questionável. A nossa orientação sexual não é definida por aque-

les com quem estamos – é nossa, logo é definida em nós mesmos, e não numa outra qualquer pessoa. 

Parti de mim para dizer que me sinto lésbica, que me tornei lésbica com esta relação queer com este ho-

mem e que todos os dias me torno lésbica de uma ou outra forma – com ele e sem ele. Tal como não nas-

ci mulher, também não nasci lésbica, nem me descobri lésbica, nem me assumi lésbica. Desde que li a 

entrevista de Michel Foucault a uma importante revista gay e lésbica norte-americana, que esta minha 

escolha de me tornar, cada vez mais, lésbica, ressoou com um novo sentido. Dizia ele: “Being the same is 

really boring”. Sermos nós mesmos – para todo o sempre; não deixarmos que ninguém nos mude, nem 

mudarmos por nada – para todo o sempre: estes são os mandamentos do nosso tempo. Eu quero recusá-

los. Eu quero mudar-me, crescer-me, tornar-me. Eu não quero ser sempre eu – quero tornar-me sempre 

mais eu, conhecer-me mais eu, fazer-me mais eu, mudar-me. Mudar implica uma coragem que não é de-

vidamente apreciada. Quem muda é considerado volátil – não sabe quem é. Mas nós podemos não saber 

quem somos e estarmos a caminhar para algum lado. Aliás, nós podemos querer ser a própria dinâmica. 

Estou cansada de essencialidades – de lésbicas verdadeiras, de homossexuais verdadeiros, da verdadei-

ra relação, da verdade da paixão, do amor verdadeiro, do sentimento verdadeiro. Estou cansada de verda-

des que se querem absolutas para nos conter, para nos encaixotar, etiquetar, empacotar e expedir para o 

destino correto. Eu quero fazer uma vida gay e quero fazê-la acom-

panhada – para os momentos em que sinto que antes preferia ser e 

ter e não estar a mudar – porque oh seria tão mais fácil! Mas eu 

quero poder dizer que me faço lésbica, que partilho a minha vida 

com um companheiro, que sou poliamorosa e não exclusiva – e que 

hoje e amanhã posso mudar e continuar a fazer-me… no que quiser. 

Inês 

2 de Fevereiro de 2012 
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Um exemplo 

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE UM  

GRUPO LGBT DE SEVILHA 

 

 

Com este pequeno artigo, quero partilhar o que sei sobre o funciona-

mento de uma organização de Sevilha, chamada “DEFRENTE”, em cu-

jas atividades participei como associada. 

Entrei nesta organização LGBT há um ano, pois estava a trabalhar na minha cidade natal e achei impor-

tante participar em atividades de um grupo de lésbicas. Embora deva acrescentar que, neste grupo tam-

bém há gays, mas não muitos. A maioria são mulheres. 

Elas têm a seguinte organização: uma Direção com Presidente, Secretária , Tesoureira e Vogais. As Vo-

gais estão encarregadas de diferentes áreas: educação, saúde, relações públicas, cultura, desporto, vo-

luntariado, famílias diferentes e “ponto visível” (esta área é para ajudar psicológica e amistosamente as 

lésbicas que necessitem; sobretudo para sairem do armário). Podem formar-se mais áreas.  

Cada Vogal de Área tem uma Comissão que organiza e realiza as diferentes atividades. 

Esta organização, “DEFRENTE”, tem uma página web, onde são publicadas todas as atividades a reali-

zar. Mas, o mais importante é a existência de FÓRUM que têm na Net. Através deste Fórum, as sócias 

comunicam entre si, continuamente. Inclusive, organizam atividades à parte das Comissões, por iniciativa 

própria. Há muitas atividades, encontros, etc., que se organizam autonomamente, espontaneamente, 

através do Fórum. Por exemplo, eu realizei várias atividades de “senderismo” (=caminhadas) através do 

Fórum. 

Quanto às atividades: todos os anos há um concurso de curtas-metragens; fazem-se muitos workshops, 

conferências, encontros, fazem desporto juntas, inclusive competições; vão às escolas, organizam ativi-

dades culturais sobre pintura, música, etc. Algumas das atividades são organizadas conjuntamente com 

outras organizações LGBT de Sevilha, Andaluzia e Espanha. 

Devo acrescentar que não têm uma linha política e são subvencionadas pelo Ayuntamiento de Sevilla / 

Junta de Andalucía (Câmara Municipal) à semelhança de muitos outros grupos LGBT europeus. 

Para mais informação, podeis entrar na página Web deste grupo, tal como nas de outros que até já esti-

veram em Portugal, em iniciativas do Clube Safo: “Colegas”, “Cogam”, etc. 

Para mim, o que faz com que este grupo funcione cada vez mais e melhor é o fato de terem uma sede e 

um fórum na internet. 

Um abraço a todas as amigas portuguesas e uma longa e feliz vida ao Clube Safo de que guardo tão bo-

as recordações e, inclusive, ajudou a mudar a minha vida, 

 

Toñi Terrero (Fev/2012) 
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Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO SOS LESBIFOBIA 

 

TESTEMUNHOS DE MULHERES DISCRIMINADAS POR MOTIVOS DE ORIENTAÇÃO SEXUAL 

(LÉSBICAS, BISSEXUAIS) 

 

Apresentação 

 

Este projeto pretende dar voz e visibilidade às mulheres que sejam ou tenham sido discriminadas por moti-

vos ligados à sua orientação sexual, isto é, por terem relações amorosas com outras mulheres, quer se 

identifiquem como lésbicas, bissexuais ou heterossexuais. 

Para esse efeito, peço-lhe que escreva um testemunho acerca da sua experiência. Pode seguir o guião 

que apresento, mas este servirá apenas como auxiliar para expor situações e questões que sejam relevan-

tes para si. Pode, assim, acrescentar outras informações ou ideias que não estejam previstas. Pretende-se 

que seja uma reflexão pessoal acerca de situações que vive (ou viveu), de como as sentiu e que impacto e 

significado tiveram para si. 

Alternativamente, e se preferir ou se for mais conveniente para si, poderei recolher o seu testemunho pre-

sencialmente ou por via telefónica, ou ainda através da internet (Messenger, Skype). Para tal, só necessito 

que mo solicite, para o endereço de e-mail abaixo indicado, e combinaremos a melhor forma de realizar a 

entrevista. 

O seu relato/testemunho será reunido num volume (livro), em conjunto com outros relatos de outras mulhe-

res e não se destina a um trabalho académico. 

Esta recolha é anónima e em nenhum momento do seu relato terá de fornecer dados acerca da sua identi-

dade ou de terceiros que não pretenda revelar. Apenas lhe peço alguns elementos (idade, local de resi-

dência, orientação sexual), que tem toda a liberdade de fornecer ou não. 

Não há limites mínimos ou máximos para o seu testemunho, no caso de enviá-lo por escrito. Pode anexar 
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o seu documento ao e-mail, de preferência (em Word ou pdf), ou escrever o seu depoimento diretamente 

no próprio espaço de mensagem do e-mail, e enviar para o endereço: soslesbifobia@gmail.com. 

As participantes serão informadas acerca da data de publicação do volume com a reunião de todos os 

depoimentos. Muito obrigada pela sua colaboração! 

 

Pedido - Guião 

De seguida apresento-lhe alguns dos tópicos que poderão orientá-la na escrita do seu testemunho, po-

dendo seguir a ordem que entender ou acrescentar outros elementos que aqui não estejam previstos: 

 

1. Conteúdo 

- episódios/acontecimentos em que se tenha sentido discriminada por manter uma relação amorosa com 

outra mulher (namorada, companheira). 

- comportamentos e atitudes de que tenha sido alvo e que revelem preconceito em relação à orientação 

sexual (lésbica, bissexual), tais como: insultos, ofensas, julgamento pela aparência física, tratamento dife-

renciado e que tenham implicado mal-estar, perturbação ou algum tipo de prejuízo na sua vida pessoal. 

- situações em que tenha sentido, de algum modo, discriminação por comentários indiretos a outras pes-

soas ou situações, piadas, ofensas, etc. e que a tenham feito sentir posta em causa na sua orientação 

sexual. 

 

2. Contextos 

- na(s) situação(ões) que relata: O que aconteceu? Com quem estava? Como reagiu? O que sentiu? A 

quem contou e com quem contou? Recorreu a alguém (ou apresentou queixa)? 

- situações/contextos de vida: na família, no trabalho, na escola, entre amigos/as, em ocasiões de lazer, 

na rua, com desconhecidos, etc. 

- momento, na sua história de vida, em que sucederam: infância, adolescência, idade adulta, recentemen-

te, no momento presente? Que impacto/significado tiveram para si? 

 

- Elementos de identificação (facultativo): idade, residência, orientação sexual 

- Autorização para publicar o testemunho. 

 

 

Este projeto, da autoria de Helena Topa, pretende dar voz e visibilidade a todas as mulheres que passem 

(ou tenham passado) pela situação de discriminação por motivos de orientação sexual. Formada em Psi-

cologia, fez, na sua tese de mestrado, investigação sobre a violência doméstica em casais homossexuais, 

com especial incidência sobre a violência entre mulheres. Para quaisquer esclarecimentos adicionais, é 

favor contatar Helena Topa através do e-mail: helenatopa@clix.pt. 

Projeto 
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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). 
 
 

Restaurante Atenda 
Praça de 5 de Outubro, 4 A 
2770-029 Paço de Arcos 
TM. 968 334 323 / 918 394 939 
atenda@live.com.pt 
Desconto de 10% sobre o preço final da factura (excepto menu de 
grupos). 

RESTAURAÇÃO 

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. 

CULTURA 

Parcerias 

Joana Almeida (Psicóloga e Sexóloga) 
Rua Luís Augusto Palmeirim, 2 - 1º Dtº 

1700-274 Lisboa 
(Metro: Alvalade / Junto ao Mercado) 

T. 218 473 573 
TM. 963 484 636 

Preços especiais para associadas. 

SERVIÇOS 
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Leituras 

Richard Zimler, norte-americano por nascimento, naturalizado português 

por opção e paixão, terá vindo para o nosso país por causa de um grande 

amor. Este pormenor biográfico, que gosto de aceitar como verdadeiro, 

mesmo que nunca o tenha confirmado junto do visado, foi a nota romântica 

que me levou aos seus livros. Todas as razões são boas para ler um livro e 

o amor é sempre um bom cartão de visita, mesmo tratando-se de um ilustre 

professor da Universidade do Porto.  

O autor dos conhecidos romances O Último Cabalista de Lisboa, Os Ana-

gramas de Varsóvia, A Sétima Porta ou À Procura de Zana, do delicado e 

menos divulgado Trevas de Luz, do livro de contos Confundir a Cidade com 

o Mar e, mais recentemente, do livro infantil, Hugo e Eu e as Mangas de 

Marte, publicou em 2011 um romance que, sendo particularmente dedicado ao público juvenil, não será 

menos do agrado dos adultos. Ilha Teresa (com o título original Strawberry Fields Forever, que lamento 

não tenha sido conservado na edição portuguesa), conta a história de uma jovem de 15 anos, Teresa, a 

viver há um ano em Nova Iorque com os pais e o irmão. A ação, narrada na primeira pessoa pela protago-

nista, decorre entre 17 de outubro de 2009 e 29 de janeiro de 2010. Neste intervalo de tempo, Teresa vai 

crescer e amadurecer, vai aprender que a vida não é “ a preto e branco”, que os acontecimentos devem 

ser encarados por mais de um lado e que a verdade tem muitas faces. Ilha Teresa é, em muitos aspetos, 

uma história de aprendizagens, da passagem para a vida adulta, da descoberta de si e dos outros. Através 

do sofrimento mas também da alegria, do humor e do amor, Teresa vai aprender que não é o mundo que 

muda para nós, mas somos nós que mudamos a nossa forma de o entender. Não para nos conformarmos 

a ele, mas antes para que valha a pena viver num mundo que podemos ajudar a mudar e a compreender. 

Para chegarmos aos outros e fazê-los sentir que partilhamos o mesmo espaço, as mesmas dores e as 

mesmas alegrias.  

Os acontecimentos que Teresa não pode controlar desenham o caminho que a levará ao crescimento: terá 

de aceitar a sua mãe, com as suas limitações e a sua forma de amar, terá de lidar com as perdas, com o 

sofrimento do seu grande amigo Angel (o qual, vitima de uma agressão homofóbica, terá também uma 

lição para Teresa) e, por fim, com a realidade à qual não deve fugir: a vida abre-se à sua frente, com espa-

ço para a alegria e o amor.  

Angel adora John Lennon o que levará Teresa a juntar-se-lhe numa muito simbólica peregrinação ao Me-

moria do Central Park no aniversário da morte do ex- Beatle. E tanto jovens como adultos, independente-

mente da idade física, (re) conhecer-se-ão no universo de Teresa, a Ilha Teresa. 

Strawberry Fields Forever! 

ZIMLER, Richard (2011), Ilha Teresa. 

Edição de Maria da Piedade Ferreira, Publicações Dom Quixote/ Grupo Leya. PVP: 14,00 euros 

Sara Barbosa 
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Leituras 

Titulo: Novas Cartas Portuguesas. 

Prefácio de Maria de Lourdes Pintasilgo.  

Edição anotada.  

Organização Ana Luísa Amaral.  

Lisboa: Dom Quixote, 2010.  

PVP: 16,95 euros 

Comentário: Novas Cartas Portuguesas (1972), de Maria Isabel Barreto, 

Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa está entre as obras portugue-

sas mais traduzidas em todo o mundo. Os 120 textos, que compõem o li-

vro, foram escritos coletivamente pelas autoras, que não assinaram qual-

quer um dos textos, conscientes da ousadia das suas palavras, para a 

época. A apreensão do livro e o processo instaurado às “Três Marias”, durante o Estado Novo provocou 

uma onda internacional de apoio, com nomes como Simone de Beauvoir. Embora escrito na década de 

setenta aborda temas tão contemporâneos, como a guerra, a pobreza, a violência, mas sobretudo a dis-

criminação no feminino “Há muitas espécies de tarefas e cada pessoa tem que cumprir a sua tarefa. As 

tarefas dividem-se em duas espécies: as tarefas do homem e as tarefas da mulher”. Em 2010 Ana Luísa 

Amaral organiza uma edição anotada do livro que proporciona a sua compreensão facilitada dentro do 

contexto da época. 

 

Titulo: Feminismos: Percursos e Desafios (1947-2007). 

Manuela Tavares.  

Lisboa: Texto/Leya, 2011.  

PVP: 19,90 euros 

Comentário: Manuela Tavares, membro da Direção da UMAR, edita em 

livro, a sua tese de doutoramento, Feminismos em Portugal (1947-2007). 

Em cerca de 700 páginas responde-nos a questões como: "De que modo 

as principais linhas de pensamento e ação das feministas portuguesas da 

primeira metade do século XX tiveram reflexos nos caminhos dos feminis-

mo em Portugal?"; "Será que a luta contra a ditadura do Estado Novo fez 

eclipsar o feminismo e provocou um corte de memória histórico entre as 

primeiras feministas do século XX e os movimentos de mulheres, mesmo após o 25 de Abril?"; "Que refle-

xão pode ser feita a partir de outros fatores, ligados a conceções nas esquerdas, que não aceitaram no 

seu vocabulário a palavra «feminismo»?". Trata-se de um livro bastante completo, onde é também abor-

dada a relação entre feminismo e lesbianismo. O Clube Safo deu o seu contributo, através de Eduarda 

Ferreira. 

Comentários: Daniela Ferreira 
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Agenda 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

No final de cada filme haverá um debate de 30 minutos. 

ENTRADA LIVRE. 

 

 

16 de março, 19H15 horas 

The Conrad Boys (2006) 

Suécia / Ella Lemhagen / 103 minutos / Idioma: sueco / Legendado 

em português 

Género: Comédia, Drama, Romance 

Temática: Gay. Adoção por casal do mesmo sexo 

Sinopse: O Goran e o Sven foram aprovados para adoção e têm a 

possibilidade de adotar um órfão sueco, o Patrik, de um ano e maio 

(1,5). Mas quando Patrik chega, descobre-se que ele é diferente do rapazinho que estavam à espera. Al-

guém se enganou na vírgula e aparece um rapaz homofóbico de 15 anos, com cadastro. 

 

16 de março, 21H30 horas 

Mein Freund Aus Faro (2008) 

Alemanha / Nana Neul / 90 minutos / Idioma: alemão e português / 

Legendado em português 

Género: Drama, Romance 

Temática: Transgénero. Lésbica. 

Sinopse: Melanie, uma rapariga cansada do seu trabalho e vida mo-

nótona, sonha conhecer Portugal. As coisas mudam quando aciden-

talmente atropela Jenny e esta a confunde com um rapaz. O mal entendido, no entanto, não é desmentido 

pela própria Mel que se apresenta logo como Miguel, um suposto português nascido em Faro. 

 

17 de março, 28H00 horas 

Producing Adults (2004) 

Finlândia / Aleski Salmenperã / 102 minutos / Idioma: finlandês / Legendado em 

português 

Género: Comédia, Drama, Romance 

Temática: Lésbica. Procriação Medicamente Assistida 

Sinopse: Namorados desde há muito tempo, a Venla e o Antero, chegam a um 

impasse. Venla quer iniciar uma família mas o seu namorado, preocupado que a 

vida de pai lhe prejudique a carreira de patinador de velocidade, não quer ter fi-

lhos. Determinada a ter uma criança, Venla procura a ajuda de uma doutora de fertilidade, uma decisão 

que dá azo a novas possibilidades à futura mãe, quando esta se apaixona pela doutora. 
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Agenda 

17 de março, 21H15 horas 

Sasha (2010) 

Alemanha / Dennis Todorovic / 102 minutos / Idioma: alemão / Legendado em por-

tuguês 

Género: Comédia, Drama 

Temática: Gay 

Sinopse: Os Petrovics moram na Alemanha, mas o seu estilo de vida e comporta-

mento social permanecem praticamente os mesmos de há 20 anos, quando chega-

ram de Montenegro, ex-Jugoslávia. Sasha ainda não saiu do armário. Certamente 

não para o seu pai ultramachista nem para a sua mãe, que colocou um grande peso nos ombros dele, ao 

tentar realizar, através do filho, os seus sonhos frustrados como pianista. Sasha nutre uma paixão secreta 

pelo seu professor de piano, Gerbhard. A notícia de que Gerbhard está de partida para Viena precipita a 

saída do armário de Sasha, coisa para a qual ninguém está preparado. 

 

18 de março, 16H30 horas 

The Mormon Proposition (2010) 

EUA / Reed Cowan e Steven Greenstreet / 80 mins / Idioma: inglês / Legendado 

em português 

Género: Documentário, Drama 

Temática: LGBT 

Sinopse: Em 2009, são negados a milhares de cidadãos LGBT mais de 200 di-

reitos civis de que os seus pares heterossexuais e casados desfrutam através do 

casamento civil. Alguns estados dos EUA demonstraram progresso. Mas por 

entre o progresso, a Igreja Mormon, com o seu grupo de fachada Organização 

Nacional Pelo Casamento, coordenou, financiou e liderou o esforço para impedir a progressão da  igual-

dade no casamento desde há 3 décadas. Como uma organização cujo valor ultrapassa as centenas de 

milhares de milhões de dólares, a  Igreja Mórmon tem conseguido combater esta guerra em segredo. 

  

18 de março, 18h30 horas 

Tomboy (2011) 

França / Céline Sciamma / 84 mins / Idioma: francês / Legendado em português 

Género: Drama 

Temática: Transgénero 

Sinopse: Laure é uma menina de 10 anos. Ao mudar-se com a família para outro 

local, ela resolve apresentar-se como “Michel” para os novos amigos. Porém, ape-

sar de parecer um menino como os outros, Michel é diferente o suficiente para 

despertar a paixão de Lisa, uma rapariga da turma. Enquanto isso, em meio às 

brincadeiras de verão, Laure arrisca-se a explorar os limites da sua nova identidade. 

 

18 de março, 23H00 horas  

Festa no Centro LGBT, Rua de São Lázaro, 88, Lisboa. 
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Agenda 


