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Editor ial 

Quando um ano acaba e outro começa é natural a propensão para os balanços: o que correu mal 

no ano que termina, fomos felizes, fizemos outr@s felizes, o que desejamos para 2012, o que podemos 

esperar, pelo que é que vamos lutar? Num tempo de crise, contrariedades e contingências, como este, é 

ainda mais premente juntar nesse balanço requisitos de ética humanista.  

Precisamos de solidariedade e autonomia responsável - pratos de uma mesma balança, sobretudo 

quando se trata de um coletivo, que só pode funcionar com respeito pelos que pensam diferente e com 

confiança entre pares. 

A Associação Clube Safo, como organização de defesa dos 

direitos e apoio às lésbicas, tem a dupla vertente de intervir 

politica e socialmente. Em meados de 2011 um pequeno grupo 

reanimou a estrutura da associação, com um ambicioso plano 

de atividades. Alguns projetos já se realizaram. Mas, para que 

a ACS seja mais do que um grupo de carolice que vai fazendo 

umas coisas, precisamos de ganhar massa crítica. Este é um 

espaço de mulheres motivadas e empenhadas no coletivo.  

Precisamos de mais partilha de experiências e conhecimentos, 

mais solidariedade interna, mais ação e mais diálogo. Precisa-

mos de convencer as amigas que participam nas nossas inicia-

tivas a tornarem-se sócias, porque vale a pena! 

Precisamos de novas sócias e sócias novas. Sem elas não há 

esperança de que a ACS se mantenha, não há gerações a renovar-se, não há a necessária abertura a 

diversas abordagens do lesbianismo, não há debate, e não se respeita o património deixado pelas pionei-

ras e fundadoras. 

É também preciso desenvolver projetos que se paguem a si próprios e, se queremos, - como que-

remos - trabalhar para ter uma sede própria e maior oferta, necessitamos de mais rendimento. 

Precisamos também de mais iniciativas de sócias. Propostas de tertúlias, debates, ciclos de cine-

ma, sessões de poesia, o que quiserem. Necessitamos de ideias, mas sobretudo de pessoas com pro-

postas e que assumam concretiza-las - o Clube Safo apoia.  

Finalmente, teremos de cooperar mais, dentro da ACS e com organizações congéneres, porque, 

independentemente das diferenças de percepção e de perspectiva, só assim podemos resistir aos tempos 

que se aproximam, de feroz concorrência e individualismo, e de subalternização das nossas causas - 

quando há ainda tanto para fazer!  

As redes de entreajuda e de solidariedade são, cada vez mais, indispensáveis entre vizinhos, cole-

gas, familiares, mas sobretudo entre amig@s e companheir@s de luta. 2012 pode ser melhor do que o 

expectável. Bom ano a tod@s!       

Luisa Rego 

Foto: Luísa Rego 
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Notícias 

Decorreu, entre 22 e 30 de Outubro a 3ª edição da Feira do Livro LGBT, da responsabilidade da associa-

ção ILGA Portugal. De entre as actividades que fizeram parte da programação do evento, destaque para o 

workshop de escrita erótica com Joana Almeida, a sessão de autógrafos com Ana Zanatti e uma palestra 

com o escritor João Tordo. 

Foto: C. Domingues Foto: C. Domingues 

“A Cegonha Branca e a Cegonha Rosa eram muito, muito 

amigas. Certo dia, ao sobrevoarem a cidade, encontraram 

um bebé abandonado. Generosas e protectoras como são 

as cegonhas, nem pensaram duas vezes: levaram o menino 

para o seu ninho. Viviam felizes os três, num ninho muito 

confortável no ramo mais alto da Árvore dos Sorrisos e 

tinham amigos espalhados pelo mundo graças às viagens 

que faziam todos os anos na época das migrações. Mas um dia, ao regressarem à floresta onde habita-

vam, aconteceu uma desgraça terrível e o Teodorico (assim 

fora baptizado o menino) foi separado das suas mães adoti-

vas. Esperavam-no dias muito difíceis, mas uma esperança 

pequenina veio espreitar-lhe à janela. Vem também esprei-

tar esta história emocionante que te vai fazer voar muito 

alto”. 

Este é o tema do novo livro de Ana Zanatti, “Teodorico e as 

mães cegonhas”, lançado no passado dia 23 de Outubro, na 

Fnac do Colombo, perante uma audiência numerosa e aten-

ta, composta por crianças e adultos. 

Foto: C. Domingues 
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 Testemunho 

ACAMPAMENTO SÁFICO VOLTOU. PARA FICAR? 

Já vou aos acampamentos do Clube Safo desde 1996, altura em que se realizou o primeiro deles, preci-

samente em Tomar, num parque rural no meio de algumas árvores de fruto, com uma piscina que mais 

parecia um tanque para lavar a roupa. Mas foi tão giro! Não sei se foi por ser o primeiro mas, de facto, 

traz-me muito boas recordações! Conheci amigas fantásticas e vivemos momentos inesquecíveis. 

Nos anos seguintes, acampar no Markádia tor-

nou-se um marco e os poucos acampamentos 

que não se realizaram lá, pelas mais variadas 

razões, não tiveram o mesmo sabor. O Marká-

dia era aquele sítio paradisíaco, onde podíamos 

assistir a um pôr-do-sol único, nadar no azul 

imenso da barragem, acolher picadas de mos-

quitos na nossa pele, sem reclamar e, foi lá que 

se iniciaram os jantares comunitários. Era um 

esquema que se baseava no voluntariado, que quase sobreviveu até aos nossos dias, e que consistia 

em cozinhar jantares para cerca de trinta mulheres. É claro que havia voluntárias à força e outras que 

nem à força eram voluntárias, mas isso são pequenos detalhes! 

Neste último acampamento, em Sesimbra, após um interregno de cerca de quatro anos, muitas coisas 

mudaram com a nova direção. Muitas melhoraram, como por exemplo o facto de termos tido mais refei-

ções, incluindo o pequeno-almoço, que dá muito jeito para quem acorda tarde e tem preguiça para per-

correr alguns quilómetros até ao café do parque de campismo. Mas houve pouca animação noturna, o 

que me fez ter saudades daquelas noites loucas em que não conseguíamos “baixar o volume” e cantá-

vamos e dançávamos até “cair para o lado”. Também não admira, éramos mais jovens e o acampamen-

to durava uma semana! Por outro lado, neste mini acampamento, via-se que estava tudo organizado até 

ao mínimo pormenor, o local era aprazível (sempre fomos boas a escolher os locais, certo?!), os animais 

de quatro patas eram bem-vindos (fator importante para muitas lésbicas) e estávamos entre amigas. 

Senti falta da azáfama da preparação dos jantares, mas a tranquilidade da comida pré-preparada tam-

bém soube bem e foi a melhor solução para tão poucos dias. Fizeram-me falta os debates pela noite 

dentro e ver caras novas que suscitam curiosidade. Talvez no próximo! Parabéns às organizadoras e 

espero que continuem a proporcionar-nos momentos de convívio como estes. 

Maggie 

Foto: C. Domingues 



 

Z L 62 Z L 62 Z L 62 Z L 62     6  

Notícias 

Debate animado na Tertúlia sobre "Poliamor" 

 

Quando duas pessoas têm uma relação, será que não se sentem atraí-

das por outras? E quando tal acontece, o que se faz? Mente-se, omite-

se, termina-se, ou encara-se a possibilidade de um novo tipo de relacio-

namento...? Será o poliamor a resposta para aquelas pessoas que não 

querem falsear ou desvincular-se da relação que têm, quando sentem 

despertar um novo interesse amoroso por uma terceira pessoa? 

 

No Centro de Cultura e Intervenção Feminista/UMAR, em Lisboa, o Clube Safo promoveu, na tarde de 

sábado, 29 de Outubro, uma tertúlia - muito participada - em torno do tema do poliamor. Dez minutos antes 

da hora marcada para a tertúlia começaram a juntar-se as pessoas, enquanto num ecrã iam passando 

excertos de filmes cujos enredos retratam situações amorosas com vários relacionamentos consentidos. 

Neste "Polimix" incluíam-se filmes como "Jules e 

Jim", "Vitoria Cristina Barcelona", "Ondas de Paixão", 

"Anais", "A insustentável leveza do Ser" ou " Quatro 

amigos", entre outros. Pouco depois da hora marca-

da e com a sala já bastante preenchida deu-se início 

à tertúlia moderada por um elemento do Clube Safo. 

Ao longo de quase três horas, meia centena de pes-

soas, esmagadoramente mulheres, puderam colocar 

questões a ativistas queer e praticantes do poliamor: 

Daniel Cardoso e Inês Rolo, do Poliamor Portugal, 

mas também Ann Antidote e Lun Ario, ativistas portu-

gueses que residem na Alemanha, e que participaram também, em direto via skype. As perguntas, dúvidas 

e pedidos de esclarecimento não faltaram, por parte de uma audiência curiosa sobre as implicações com-

portamentais e sociais do poliamor, expondo questões concretas sobre o dia-a-dia de pessoas envolvidas 

em relacionamentos poliamorosos 

O debate iniciou-se justamente pela projeção de um pequeno documentário realizado pelos dois portugue-

ses de Berlim, "Férias em Valgaldérias", que relata testemunhos de lésbicas adeptas do poliamor que 

organizam anualmente um acampamento na Alemanha. 

O documentário "Férias em Valgaldérias", que não está disponível no circuito comercial, serviu de mote ao 

debate, com os seus autores a responderem às perguntas da audiência, a partir da Alemanha. O filme per-

mitiu introduzir os conceitos de poliamor, lesbianismo e feminismo e como estes se cruzam, numa perspe-

tiva de vanguarda queer. Terminada a exibição do filme e com a sala já cheia - apenas uns 10%dos partici-

Foto: C. Domingues 
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Notícias 

pantes eram do sexo masculino, sobretudo ativistas do poliamor Portugal - houve oportunidade para os 

dois oradores, Inês Rolo e Daniel Cardoso, do PoliPortugal, se apresentarem. 

Daniel Cardoso é doutorando em Ciências da Comunicação, tem uma tese de mestrado sobre Poliamor, e 

dissertou sobre o lugar do poliamor na crítica feminista à monogamia, na crítica feminista à mono-

normatividade, no potencial da não-monogamia lésbica como prática de luta contra o sistema patriarcal. 

Inês Rolo, investigadora em Estudos sobre as Mulheres, apresentou-se como poliamorosa, lésbica, queer, 

jovem e feminista e explicitou manter uma relação poliamorosa com Daniel, que por sua vez tem também 

uma outra companheira. 

Na assistência, composta predominantemente por mulheres de várias idades, estes dois perfis suscitaram 

curiosidade e algum espanto e despoletaram muitas perguntas, respondidas em intenso dialogo pelos qua-

tro ativistas do poliamor. 

Daniel Cardoso introduzira o conceito de poliamor, logo no inicio do debate, como sendo "a possibilidade 

de manter vários relacionamentos afetivos e/ou sexuais com o conhecimento e consentimento dos envolvi-

dos", numa atitude de rompimento com o tradicional ciúme e exclusivismo gerado nas relações mononor-

mativas. Em contraponto a isso, defendeu a 

atitude pliamorosa, onde a comunicação e o 

diálogo constante criam as condições para a 

não castração do desejo de outros relaciona-

mentos - fora da hetero-mono-normatividade. 

As dúvidas e perguntas da assistência prosse-

guiram em torno de questões do tipo: como é 

gerir no dia-a-dia várias relações, inclusive do 

ponto de vista prático. Ann Antidote confirmou 

que não é fácil nem simples, sendo crucial a gestão de tempo, no pressuposto de que não se vê enquadra-

da pela monogamia. O tema do ciúme é aflorado por uma pergunta e os ativistas argumentam que é algo 

que prejudica sempre qualquer relacionamento, sendo esse um sentir naturalmente humano, que exige um 

grande trabalho a fazer para o contornar nas relações poliamorosas. Inês Rolo explica que o poliamor é 

algo que trabalha muito a comunicação, justamente para permitir relacionamento saudável entre os envol-

vidos, relacionamento que pode ou não ser sexual. 

Ao longo do debate foram sendo afloradas questões como a pertinência da monogamia na sociedade 

humana, defendendo os poliamorosos que a "monogamia não é nem ideia nem proposta com futuro". 

Daniel Cardoso define as relações poliamorosas como relações sem espaço para o ciúme, mas como 

"relações em compressão", expressão que causou alguma estupefação e reacendeu o debate. 

Foram, entretanto, surgindo da assistência perguntas práticas sobre como é viver em relações poliamoro-

sas, por exemplo, no dia-a-dia, em relação à família (pais, etc.), em relação à conjugalidade, ou como é 

que um poliamoroso quando se apaixona 'convence ' o outro a ser poliamoroso, como é a gestão da vida  

Foto: C. Domingues 
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Notícias 

em comum e a partilha do lar de cada um, etc.. Ann Anti-

dote, poliamorosa há quase 20 anos, deu resposta a mui-

tas destas questões com o seu conhecimento feito da sua 

própria experiência pessoal quotidiana. 

Com o aproximar das 20h e a necessidade de encerrar as 

instalações, o debate terminou formalmente na sala, pros-

seguindo com pequenas conversas quando as pessoas se 

despedem e dispersam. Uma boa parte dos presentes con-

corda que o debate poderia durar mais tempo, tal a quantidade e variedade de questões que o tema susci-

ta, em torno de conceitos e experiências amorosas em que são 

evocados ciúme, verdade, culpa, solidão, responsabilidade, mono-

gamia, patriarcado, diálogo, comunicação, felicidade, etc. 

Para Daniela Ferreira e Sara Barbosa, as promotoras da Tertúlia 

no âmbito do Clube Safo, esta foi uma iniciativa bem-sucedida, 

pelo estimulante debate intelectual e pela mobilização conseguida. 

Com efeito, as perguntas, dúvidas e pedidos de esclarecimento 

não faltaram, da parte de uma audiência interessada nas implica-

ções comportamentais e sociais do poliamor. 

 

Texto. Luísa Rego 

Frase que odeias - "Antigamente era melhor..." 

Frase que adoras - "Podemos fazer..." 

Um amor - Os meus filhos 

Um livro - “Outras Mulheres”, de Lisa Alter 

Um filme - Os que me faltam ver ainda 

Um compositor - Bach 

Uma celebridade - As mulheres 

Uma viagem - Deserto de Atacama, Chile… Um dia 

Um prato - Maranhos em boa companhia 

Fabíola Cardoso 
Co-fundadora do Clube Safo 

Confidências 

Foto: C. Domingues 

Foto: C. Domingues 
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Poesia 

THE  FRESHNESS  OF  FALL  IS  COMING 

 

There it is, again, the sweet freshness of Fall 

Early in the morning, I feel it in my bed 

As the birds fly away 

Looking for distant places to built their nests 

Where the sun and heat still stay. 

Slowly, shy, this cool awakening for a new day 

( for so long desired!) 

Brings with it new sensations: 

The smell of wet grass and earth; 

A new year – what surprises in 

its belly? 

Will the solitude fill this home-

shelter? 

 

The quietness of these fresh 

mornings 

Will bring me the peace of mind 

To write, discover inside me an-

other world 

Full of peace and love? Tender-

ness and friendship? 

 

Or .. am I just getting old? 

Suddenly, the warm closeness of 

your body 

Embraces mine and the morning turns bright 

As my thoughts turn clear. 

 

I open the windows of my heart 

To a new day. Feel stronger and safe: 

“You´re there for me!” 

Ten years already? Ten Falls together? 

Then, calm and slowly 

 

I wake up to life 

In a smooth, tender coolness of our 10th Fall 

Just because our souls and bodies 

Are nothing but one, wishing it´ll last forever. 

 

 

NA  FRESCURA  DA  MADRUGADA 

 

Perto, o outono, anuncia-se de novo 

Na doce frescura da madrugada: 

Sinto-o na minha cama 

Enquanto as andorinhas 

Debandam para longínquas paragens 

Onde o sol e o calor ainda reinam. 

Lento e tímido este fresco despertar 

Para um novo dia, um novo ciclo 

Do Tempo e do meu tempo 

( há tanto desejado!) 

Traz consigo renovadas sensa-

ções: 

O perfume da erva e terra húmi-

das 

Um novo ano – com que surpre-

sas no seu ventre? 

Irá a solidão prender-me à casa-

abrigo? 

Trar-me-ão as manhãs frescas 

A paz de espírito para escrever, 

Descobrir dentro de mim um 

novo mundo 

Pleno de paz e amor? Ternura e 

amizade? 

Ou ...... será que, simplesmente, envelheço? 

Subitamente, o calor aconchegante 

Da proximidade do teu corpo 

Enlaça-se no meu. E a manhã fica com mais brilho. 

Abro as janelas do meu coração, 

Sinto-me forte e em segurança: 

“- Tu estás ali, por mim!” 

Já dez anos? Dez outonos juntas? 

Então, calma e lentamente 

Acordo para a vida 

Na suave e terna frescura do nosso 10º outono 

Simplesmente porque as nossas almas e corpos 

São só um. 

Desejando que o agora permaneça assim para 

sempre. 

Gert Santos (Setembro / 2011) 

Foto: Luísa Rego 
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Entrevista 

Susana Guzner 
 
Com o seu livro “A insensata geo-
metria do amor” (edição portuguesa 
P. Europa América), a escritora 
argentina Susana Guzner alcançou 
notabilidade mundial, pois esse 
romance, objecto de estudo acadé-
mico, foi considerado como o 
melhor romance contemporâneo de 
temática lésbica em língua espa-
nhola.  

 
Susana nasceu em La Plata, em 1944, e em consequência do 
assassinato da sua única irmã pelos esquadrões da morte Tri-
ple A, que espalharam o terror na Argentina durante a ditadura 
militar, e de ameaças de morte, teve de se exilar em Madrid e 
depois em Las Palmas. 
 
É diplomada em Magistério e em Psicologia Clínica mas estu-
dou também jornalismo, antropologia, línguas, música, fotogra-
fia e outras artes.  
 
Actualmente vive na Argentina, graças ao regresso da demo-
cracia ao seu país.  
 
Lésbica e feminista, o seu percurso de vida é variado e a sua 
trajectória profissional intensa e ainda mais diversificada, sendo 
escritora, guionista de televisão, articulista de opinião em jor-
nais e revistas, embora também tenha exercido como professo-
ra primária, psicóloga, publicitária, professora universitária de 
Psicologia e História da Educação, etc… 
 
Apesar de Susana Guzner já ter escrito outras obras, como 
“Punto y Aparte”, há quem garanta que, na literatura de temáti-
ca lésbica, há um antes e um depois de “A insensata geometria 
do amor”.. 

Texto: Luísa Rego 
Fotos: DR 
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Entrevista 

O livro “A insensata geometria do amor” é con-

siderado uma das melhores obras de literatura 

de temática lésbica em língua castelhana. 

Porém, creio que só recentemente foi publicado 

na Argentina. É verdade? Por quê? 

Quando foi editado pela Plaza&Janes, em 2001, 

teve distribuição mundial, mas à Argentina chega-

ram apenas poucos exemplares. Daí que tanto eu 

como a minha novela tenhamos sido reconhecidas 

em todo o mundo de língua castelhana menos no 

meu próprio país, que só 

tinha notícias da minha exis-

tência através de foros, chats 

e páginas de Internet. Com a 

passagem dos anos, a pro-

cura tornou-se cada vez 

mais insistente, o que motivou o grupo editorial 

Santillana a reeditar a história, no México há dois 

anos, e agora na Argentina. Estou muito feliz que a 

minha “Insensata...” possa finalmente estar disponí-

vel no meu país. Como saberão, também está tra-

duzida em vários outros idiomas, incluindo o portu-

guês. 

 

O que mudou para si desde que escreveu o 

livro, com o êxito que ele teve? 

Sou uma mulher muito reservada e zelosa da 

minha vida privada, e alguma da fama de que gozo 

provoca-me sensações contraditórias. Agradam-me 

as boas críticas literárias, que a minha obra seja 

pretexto de estudos em congressos e cátedras uni-

versitárias, e acima de tudo emociona-me o carinho 

demonstrado de mil formas por admiradoras e 

admiradores, embora isso comporte uma exposição 

pública que anula o anonimato de que antes falei. 

No entanto, o balanço é mais positivo que negativo. 

 

Apesar de ser uma história cheia de riqueza 

emocional e juventude, no enredo e na escrita, 

“A insensata geometria do amor” também aca-

ba mal, como tantas histórias da literatura lésbi-

ca. É inevitável que as histórias lésbicas sejam 

sempre muito dramáticas, 

com muita dor, enfim, que 

sejam histórias com finais 

‘infelizes’?  

Para muita gente “termina 

bem” e reclamam até uma 

segunda parte, para outras pessoas “acaba mal”. 

Depende das próprias percepções e desejos, por 

“Nós, lésbicas, estamos à pro-

cura da nossa linguagem e de 

mostrar a nossa esplêndida 

normalidade.” 
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Entrevista 

isso a concebi com um final aberto: que cada leitor/

a lhe ponha o seu “final”. 

Concordo consigo quando diz que até há uns anos 

a maioria das novelas de argumento sáfico era bas-

tante deprimente, em especial as autoras anglosa-

xónicas; mas creio que de há um tempo a esta par-

te floresce uma literatura de temática mais natural.  

Personagens e histórias felizes, outras desafortu-

nadas... Ou seja, um espelho da própria vida, como 

ela é. Gostaria contudo de fazer uma precisão: não 

acredito na denominação “literatura lésbica”, assim 

como não existe “literatura heterosexual”. Há litera-

tura boa, medíocre ou má. Dependendo do género 

literário, o argumento poder-se-ia definir como lés-

bico, mas não a literatu-

ra: seria sempre roman-

ce, de enredo lésbico. 

 

Porque há tão poucas 

histórias no cinema e 

na literatura passadas 

entre lésbicas de ida-

des mais maduras, ou 

mesmo idosas? 

A visibilidade homose-

xual e muito em especial 

a lésbica é um fenómeno 

social bastante recente, e dessa forma se reflete na 

produção artística. Diria que nós, lésbicas, estamos 

à procura da nossa própria linguagem e da maneira 

de mostrarmos a nossa esplêndida normalidade. 

Provavelmente começou-se por uma franja etária 

mais jovem por 

c o n s i d e r á - l a 

socialmente mais 

“compreensível” 

perante o olhar 

“heterosexua l” , 

mas vão surgindo 

com força argu-

mentos de cine-

ma, literatura e 

teatro que nos contam/mostram em toda a nossa 

riquíssima variedade etária, racial, étnica, psicológi-

ca, social, etc. 

 

Teve alguma proposta 

para que “A insensata 

geometria do amor” dê 

um argumento de filme 

e seja passada ao cine-

ma? 

Houve algumas tentati-

vas no México e nos 

Estados Unidos, mas 

nenhuma se concretizou 

até agora.  

“A Insensata geometria 

do amor” requer um orça-

mento elevado, por ter várias localizações, e aque-

les que se interessam por adaptá-la ao cinema são 

produtoras independentes com poucos recursos 

económicos. Para mim seria um grande prazer por-

que, de facto, a minha literatura é muito cinemato-

“Enquanto os homens não fizerem 

uma colossal autocrítica coletiva 

sobre porque é que o seu género se 

arroga, desde há séculos, com um  

predomínio irracional e ridículo que 

nos esmaga, anula, humilha e mata, 

os feminismos continuarão a ser 

imprescindíveis como movimentos 

ideológicos e políticos. Creio que 

não há revolução possível sem nós.” 
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Entrevista 

Gráfica. Diria que mais que escrever, transcrevo as 

cenas que “vejo” nitidamente desenvolverem-se 

diante de mim, como num ecrã ou num halograma, 

e aosmeus capítulos denomino-os cenas porque o 

são realmente, sequências fílmicas, fotograma a 

fotograma. Inclusive escuto mentalmente a banda 

sonora… 

 

Para escrever fição inspira-se mais na sua 

experiência profissional ou académica, por 

exemplo como psicóloga, ou mais nas histórias 

de amigas ou conhecidas? 

Nunca sei exactamente de onde surgem os meus 

argumentos ou personagens. Do meu espírito, cer-

tamente, mas a sua génese é tanto inconsciente 

como consciente, uma mistura de experiências pró-

prias e alheias, sonhos, imaginação, olhares 

casuais, uma acumulação publicitária, uma súbita 

recordação, a conversa escutada por acaso num 

café... Tudo se armazena na alma e desse cadinho 

anárquico e efervescente surgem as histórias. 

Por ser psicóloga? Pode ser que 

contribua, mas estou convencida 

de que não é nenhuma garantia 

para criar boa literatura. No 

entanto, uma escritora ou escritor 

deve dominar profundamente a 

psicologia das suas personagens 

se pretende que a sua obra 

transcenda a mera autobiografia 

e se universalize ao ponto de 

refletir com beleza, precisão e 

candura, a natureza humana. 

 

Espanha e Portugal têm hoje leis que reconhe-

cem, por exemplo, o direito ao casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. E, na Argentina, o que 

se passa? Qual tem sido o papel da Presidenta 

Cristina , recem-eleita, em relação aos direitos 

das lésbicas e gays? 

O papel de Cristina Fenández, a reeleita Presidenta 

argentina, tem sido e continua a ser fundamental 

na defesa dos Direitos Humanos, e o Casamento 

Igualitário é um deles. Porém, os sectores tradicio-

nais reaccionários (a cúpula católica, grandes cor-

porações económicas e mediáticas, os conservado-

res de sempre) boicotaram tanto quando puderam 

a aprovação da Lei, mas aqui estamos: legislou-se 

com plenos direitos, é uma jurisprudência modelar 

e não é possível a marcha atrás. 

 

Como escritora e como mulher, creio que se 

assume feminista. Que sentido tem hoje ser-se 

lésbica e feminista? 

Sou lésbica assim como nasci 

loira e canhota. Porque deveria 

deixar de o ser? (sorriso). Sim, 

poderia pintar o cabelo e reedu-

car a minha habilidade neurológi-

ca congénita até tornar-me des-

tra, mas acontece que adoro ser 

lésbica e não mudaria a minha 

natureza nem a minha identidade 

afectiva por outra. Esse é o único 
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Entrevista 

Sentido autêntico que encontro. É a minha essên-

cia, o meu ADN, sou assim e assim me amo e 

amam.  

Porquê ser feminista? Feminismos, há-os para 

todos os gostos, mas lamentavelmente, e apesar 

das nossas notáveis conquistas em múltiplos âmbi-

tos, o patriarcado opressor continua enquistado 

firmemente na sua trin-

cheira e enquanto os 

homens não fizerem uma 

colossal autocrí t ica 

colectiva sobre porque é 

que o seu género se 

arroga, desde há sécu-

los, de um predomínio 

irracional e ridículo que nos esmaga, anula, humi-

lha e mata, os feminismos continuarão a ser 

imprescindíveis como movimentos ideológicos e 

políticos. Creio que não há revolução possível sem 

nós. 

 

Faz sentido que, por medo de colegas ou famí-

lia, haja ainda tantas mulheres lésbicas ‘no 

armário’, ainda que isso as ampute de uma par-

te importante da sua 

felicidade? Como vê 

estes casos? 

Doi-me e sinto muito, 

ainda que compreenda 

que muitas lésbicas ain-

da não tenham dado o 

passo para voarem como 

pássaros livres que somos. O preço a pagar é, em 

muitos casos, demasiado caro. Mas sou optimista. 

“Sou otimista. Mergulhamos cada 

vez mais no caminho da liberdade, o 

de mostrar-nos nós mesmas tal qual 

somos, mulheres com um olhar do 

mundo diferente do exigido, (a pers-

petiva) masculina e heterosexual.” 
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Entrevista 

Mergulhamos cada vez mais no caminho da liber-

dade, que é mostrar-nos nós mesmas tal qual 

somos, mulheres com um olhar do mundo diferente 

do exigido, (a perspectiva) masculina e heterose-

xual. 

 

Continua a passar temporadas em Espanha ou 

hoje vive mais tempo na Argentina? 

Actualmente estou muito na Argentina, ainda que 

esteja a planear uma próxima viagem ao meu 

segundo lar: o Estado espanhol e muito especial-

mente a Las Palmas de Gan Canária, um dos meus 

grandes amores. 

O meu país está a viver uma etapa formidável em 

muitos sentidos e agrada-me desfruta-la em pleno. 

Há uma notável recuperação económica, aumento 

constante de emprego, total liberdade de expres-

são, uma actividade cultural efervescente, grandes 

avanços tecnológicos, sociais, igualitários, e as 

sentenças e penas judiciais aos genocidas da dita-

dura militar de 1976 são um exemplo que já está a 

replicar noutros países. 

Todas estas e outras conquistas são obra de um 

governo nacional e popular de centro-esquerda que 

está fazendo história e em toda parte se fala do 

"milagre argentino". Não é nenhum milagre: é boa 

gestão. 

 

Há alguma aura em torno de Buenos Aires 

como uma cidade muito gayfriendly... Isso cor-

responde à realidade? 

Como acontece em todas as cidades consideradas 

gayfriendly, Buenos Aires – e no geral a Argentina 

– tem os seus claro-escuros/penumbras.  

É certo que a Lei do Matrimónio Igualitário simboli-

za uma conquista de importância fundamental para 

o universo LGBT, mas ainda há muito caminho a 

percorrer, porque se continua a condenar, humilhar 

e até assassinar aqueles a quem os “normais” con-

sideram “diferentes”. 

 

Do ponto de vista das mentalidades, face à 

homossexualidade, sente que há muitas dife-

renças entre a Europa e a América do Sul? 

Francamente, não. Ainda que com as lógicas de 

diferentes matizes culturais, os problemas, as 

dores e as alegrias são as mesmas, aqui e aí. 

 

Muito obrigada pela entrevista! 

Foi um prazer, obrigada a si. 
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AS QUEIMADURAS 

 

No nosso dia a dia deparamo-nos, por vezes, com situações 

completamente inesperadas. Uma delas prende-se com as 

queimaduras. Independentemente do tipo de gravidade da 

queimadura, o primeiro passo na atuação é o afastamento do 

agente que provocou a queimadura ou, em alternativa, da 

vítima relativamente ao agente causador da lesão. 

 

No caso de fogo, a vítima deve ser deitada de modo a diminuir a inalação de fumos. As chamas devem ser 

rapidamente extintas com um cobertor, com água ou soro. 

O arrefecimento precoce reduz a progressão da queimadura em profundidade e diminui a dor. Faz-se atra-

vés  de lavagem abundante com soro fisiológico ou água. É necessário cautela para evitar a hipotermia 

(diminuição da temperatura corporal) que se pode instalar rapida-

mente. O gelo pode agravar a lesão cutânea, pelo que não deve 

ser utilizado. 

 

No caso de uma queimadura química, a medida inicial consiste em 

remover a roupa contaminada, limpar a pele com compressas 

secas e irrigar com grandes quantidades de água ou soro. 

 

Caso se trate de uma queimadura elétrica, é necessário desligar a corrente elétrica e só depois proceder à 

aproximação à vítima, exceto nos casos de acidentes com cor-

rente de alta tensão, em que não nos devemos aproximar da 

vítima sem indicação do pessoal especializado no assunto. 

De qualquer forma, seja qual for a causa da queimadura, 

deveremos sempre transportar a vítima para o hospital para 

que lhe sejam ministrados os cuidados mais indicados à situa-

ção. 

 

Texto: C. Domingues 

Saúde 
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Moda 

SAPATÃO 

 

Lenta, lentamente as coisas vão mudando, mas... olhemos as 

montras! 

Para as mulheres, roupas e, sobretudo, calçado impossível-

para-se-sentir-bem, diria eu, no mínimo: 

Afunilados, apertados (- Ai!, Dói, aperta, aperta,.. mas man-

tém uma face graciosa e prazenteira.), 

Sapatos bons para torcer tornozelos, partir pernas, ter dores lombares e a coluna com lesões para toda a 

vida. 

Elas parecem fantoches, dependurados de uma linha invisível, que as puxa para cima, estica. 

Para quê? O ainda e sempre eterno fétiche da madona-sedutora? a meio caminho entre “la maman” e “la 

putain”? 

Obrigatórios para empregos, cargos, ocasiões sociais. 

Se calhar é por isso que, no Brasil, a uma lésbica chamam de “SAPATÃO”. 

Para os homens, calçado amplo, firme, elegante, mas – oh, privilégio dos privilégios! – CONFORTÁVEIS! 

E alguns ainda perguntam: - “Mas, que mais querem elas? Discriminação? Qual discriminação? 

Experimentem! 

Alegrem-se homens executivos, vendedores! Os Japoneses já vos tra-

zem aí uma moda para vos libertar da sufocante gravata e colarinho 

branco engomado diariamente, sobretudo no verão. Poderão usar um 

“uniforme” mais leve e fresco, mas sem vos deixar de dar o status, a ido-

neidade, a seriedade, a elegância. E....confortável! 

E, nós? 

Até quando? 

 

Gert Santos (Junho de 2011) 
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Um caso de vida 

Nos dias de hoje utilizamos cada vez mais a palavra cancro, 

para falar de um familiar, de uma pessoa amiga, de um 

conhecido ou de uma figura pública. Ele (o cancro) bate-nos 

à porta sem aviso prévio, não pede autorização nem tão 

pouco nos dá um motivo: não escolhe idade, sexo, raça ou 

estatuto. Este caso de vida, de uma amiga, fala-nos do can-

cro da mama, uma doença que se pensava só atingir as 

mulheres, mas há conhecimento de cancro da mama em homens. Um doente de cancro é uma pessoa 

extraordinária, uma super pessoa. Ela ultrapassa a sua dor, a sua tristeza, o seu sofrimento só para dar 

alento e força aos que a rodeiam. 

Manuela Rodrigues, 55 anos, Agente Imobiliária. Sócia do Clube Safo e 

defensora dos direitos das mulheres, é uma das muitas mulheres afetadas 

pelo cancro da mama. À Zona Livre predispôs-se a relatar a sua história, 

sem reservas. 

Há quanto tempo te foi diagnosticado o cancro da mama e o que sentis-

te no dia em que te foi dada a notícia? 

Há quase 4 anos. Caiu-me o mundo em cima. Senti uma impotência muito grande. 

Suspeitavas de alguma coisa? 

Eu era vigiada de oito em oito meses, fazia regularmente mamografias. Fiz uma em Março de 2007, e 

nada foi detetado. Entretanto comecei a sentir-me cansada, sem vontade de trabalhar, fiz muitos exames e 

não havia nada. A determinada altura, notei que um caroço que eu tinha na mama se tinha alterado, disse-

o à médica de família e fui a uma consulta da mama, fiz uma biopsia e neste período de tempo o caroço 

que, inicialmente tinha 3,8 cm no eixo maior (tipo caroço de tâmara), passou para uma bola com 7 por 8 

centímetros, e que era visível. A 2 de Dezembro voltei à consulta para saber o resultado da biopsia, mas 

sem estar minimamente preocupada e quando o médico me diz que eu tenho um cancro e que tinha de ser 

imediatamente operada, simplesmente não reagi. Todo o mundo me caiu em cima naquela altura. A pri-

meira consulta no IPO ocorreu a 4 de Dezembro de 2007. E a partir daí, sempre alegre e bem disposta. Eu 

pensava para comigo: “Ele não é mais forte do que eu”. 

Na altura tinhas uma relação com alguém? 

Sim, uma relação muito problemática, muito complicada. Não sei se a relação me fez mal ou bem, princi-

palmente em termos emocionais. Não foi a melhor altura para mim, porque a pessoa tinha alguns vícios 

que se agravaram nessa altura. No IPO aconselharam-me a que resolvesse esse problema porque eu iria 

necessitar de uma grande estabilidade. Foi uma relação que durou até 2009 e que me tirou muita estabili-

dade, que me criou muitos problemas. Mas somente em Junho desse ano eu me consciencializei que tinha 

de acabar com tudo. Sem os problemas de drogas e álcool, ela teria sido o apoio de que eu precisava. 

Não foi a minha doença que agravou essa situação mas ela também não tinha a estabilidade necessária 

para enfrentar uma situação tão complexa quanto a minha. Repara que numa doença como o cancro, nós 

Foto: C. Domingues 
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temos de estar totalmente focadas na recuperação e não podemos alhear-nos disso para olhar por outrem. 

Não é egoísmo, é apenas querer sobreviver. 

Que apoio tiveste nessa altura? 

Tanto da parte do meu ex-marido como dos meus quatro filhos, tive sempre o maior apoio. Nunca fui sozi-

nha a nenhuma consulta ou tratamento. O apoio deles foi incondicional. Apesar de eu ter tentado minimi-

zar a gravidade da situação, eles cedo tomaram consciência de que o cancro era muito grave. 

Que tratamento foi proposto? 

Até 18 de Dezembro de 2007 fiz todos os exames necessários. Passei o Natal desse ano na Alemanha 

com dois dos meus filhos. A 27 de Dezembro fui à consulta de diagnóstico terapêutico, onde me foi pro-

posto o seguinte tratamento: quimioterapia, operação e radioterapia. Fiz seis sessões de quimioterapia. Fui 

operada a 5 de Junho de 2008 para tirar o quadrante superior da mama. Afinal o “bichinho” era maior do 

que os exames tinham indicado: havia uma massa à volta de toda a mama. Na altura levantou-se a dúvida 

se era consequência do tratamento ou se era cancro. Por vias da dúvida, o médico decidiu cortar essa 

massa. Tive de retomar a quimioterapia e, aí, começa a fase de sofrimento. Estavam previstas dezasseis 

sessões; a primeira correu muito bem mas, durante a segunda sessão, tive uma paragem respiratória. Na 

semana seguinte, assim que a quimioterapia me entra na veia, eu faço uma nova paragem respiratória. A 

oncologista decide alterar o composto para o outro indicado para o meu tipo de cancro. Mas também ao 

segundo composto fiz alergia, sendo o pior o ter ficado com o pescoço e peito em carne viva. Optaram 

nessa altura pela administração do segundo composto, mas foi aí que 

começaram as dores em todo o corpo. Toda a pele do peito esta 

queimada. A quimioterapia de prevenção não foi nada fácil. 

Foi uma luta solitária? 

Sim, é daquelas coisas que, apesar de todo o apoio que tenhas, é só 

nossa. Temos de meter na cabeça que tudo tem de ser feito confor-

me o que nos é indicado. Todo o apoio é importante: da família, dos 

amigos, dos médicos, dos enfermeiros, de todo o pessoal que traba-

lha no IPO. Mas a nossa força interior é aquela que determina o nosso bem estar. Se não cumprirmos 

todas as indicações médicas, só temos a perder. 

De que forma o cancro alterou a tua forma de estar? Sentiste que perdeste alguns anos? 

O cancro fez-me renascer. Perdi anos, sim, mas antes de ter o cancro. Passei a dar importância a tudo o 

que me rodeia. Sou uma mulher completamente diferente. Ainda procuro o meu caminho, porque não é 

fácil, aos 55 anos, alterarmos a nossa maneira de ver o mundo. Hoje tenho alguns medos, mas não o 

medo de morrer. Acredito hoje na vida para além da morte, coisa que não acontecia antes, porque era 

completamente céptica em relação a isso.mPassei a dar mais importância a mim mesma. Antes de ter o 

cancro eu vivia para os outros: para a família, para os amigos. Sempre estive lá para os outros, em prejuí-

zo próprio, nunca me valorizei, não gostava de mim. Diziam-me muitas vezes que eu tinha uns olhos boni-

tos, mas eu relegava sempre esse elogio para segundo plano. Hoje consigo olhar-me ao espelho e ter  

Um caso de vida 
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Um caso de vida 

coragem e orgulho de dizer: “Tenho uns olhos bonitos”. 

Depois do cancro, depois de duas paragens respiratórias, 

achas que te foi dada uma segunda oportunidade? 

Certamente. Continuo à procura do caminho para aproveitar em 

pleno esta segunda oportunidade. 

De que forma é que tu poderias ajudar alguém a quem fosse 

diagnosticado um cancro? 

Há que aproveitar o dia de hoje. Eu não sei se o cancro volta ou não. O fato de ter um cancro não significa 

que eu vá morrer de cancro. Se tivermos uma atitude positiva, as coisas estarão muito mais facilitadas. O 

mundo não acaba aqui. Há muita coisa para fazer. Aproveitar as vinte e quatro horas do dia. Cumprir rigo-

rosamente o plano de tratamento que nos é indicado. Se estivermos bem a recuperação entre os ciclos é 

mais fácil. O estarmos bem é cinquenta por cento da cura. Não nos devemos entregar. Aconselho que 

qualquer pessoa nestas condições recorra ao IPO. Não existe, no meu ponto de vista, melhor local para 

tentar a cura. 

O que te passava pela cabeça nos momentos maus? 

Foram muito poucos os momentos maus. Mesmo no dia em que me deram a notícia, fiquei em baixo pou-

co tempo. A única coisa que nós questionámos (eu e a minha companheira) foi: “É maligno?”. Foi-nos dito 

que sim e que tinha de ser operada de imediato. Se eu tivesse sido operada naquela altura sem ter feito 

antes os tratamentos de quimioterapia, as minhas possibilidades de vida eram muito reduzidas. Felizmente 

que eu fui parar ao IPO e hoje posso dizer que foi a escolha mais acertada que fiz na minha vida. Lá, é-

nos explicado tudo ao pormenor não só ao doente como aos familiares e amigos que queiram participar 

nas sessões. O pessoal é “cinco estrelas”, sempre disponível para qualquer dúvida que surja. Um dia olhei 

para o espelho e senti-me mutilada. Aí, sim, eu fiquei na merda. Liguei de imediato para a minha enfermei-

ra do IPO a desabafar e ela disse-me que fosse logo ter com ela. De acordo com as palavras dela, final-

mente eu tinha tomado a consciência da minha doença. 

Sentes-te, enquanto doente de cancro, limitada? 

Existem limitações principalmente devido ao esvaziamento axilar. Sei que tenho de ter determinados cui-

dados. Mas isso acontece com qualquer pessoa. 

Se te pedisse para definires, numa só palavra, o cancro, que dirias? 

Renovação. 

Em que é que esse estado poderá limitar-te numa futura relação? 

Nada. Se limitar, a pessoa não é digna de viver comigo. 

Venceste o cancro? Saíste vencedora dessa guerra? 

Saí vencedora desta batalha mas não da guerra. A minha guerra será travada até ao resto da minha vida. 

E eu estarei cá para travar todas as batalhas que me aparecerem pela frente. Tenho uma vida à minha 

frente, quero fazer a festa dos cem anos. 

Texto: Esmeralda Martins / Pesquisa de imagens e fotografias: C. Domingues 

Foto: C. Domingues 
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Alerta 

“O  MEU  NOME  GRAVADO  NA  TUA  PELE “ 

Amigas mulheres! 

Pela vossa saúde, façam o rastreio do cancro da mama! Não tem, necessariamente, que ser doloroso. E, 

se detectado a tempo, tem cura. Aqui fica um testemunho de uma amiga nossa que prefere o anonimato, 

que se curou e faz, agora, vários programas e workshops para lésbicas e, não só. “- Cuidem-se!”, diz-nos 

ela.                                                                                                                  

“ Dentro de alguns minutos chegamos a Lisboa!”. 

Pego na minha mala de viagem, olho pela janela do comboio e reconheço, à chegada, a tua silhueta. 

Nos últimos meses, ela fora-me ficando cada vez mais próxima, íntima até, apetecia repousar a minha 

angústia na sua leal amizade cuidadosa. Talvez até demasiado próxima para o que eu gostaria que acon-

tecesse. A tua última visita já foi há três semanas. A nossa despedida deixou-me tão triste que fiquei lava-

da em lágrimas..... Dolorosamente, tudo isto que me ia acontecendo, me deixava fora de controlo. Agora 

vieste para me levar. Deixaste o teu emprego. O frio de Dezembro na estação de comboios. Sinto o teu 

calor no nosso abraço. Há duas semanas que estás comigo no tratamento, nesta espécie de sanatório. 

Tudo me é estranho quanto ao tempo de estadia e possível cura. Menos tu e tua amorosa presença sem-

pre atenta. Repousa nela minha esperança.  Movo-me como um autómato pela Clínica. E, depois? Algu-

mas terapeutas e empregadas da cozinha já me conhecem. 

“- Então? De novo por cá?” 

Dormimos no chão do teu quarto. De manhã, guardamos, à pressa, as minhas coisas debaixo da tua 

cama. Pelo som, damo-nos conta da chegada da empregada de limpeza. Nas próximas noites, começará 

a cair geada. Escrevo, com o dedo, o teu nome no vidro embaciado da janela do quarto – “LENA”. 

Após tomarmos o pequeno almoço, anunciam-te mudança de planos profissionais. Ando de um lado para 

o outro à procura de solução. Há que fazer algo. Há que encontrar uma solução.  

“Não te quero perder, Lena!” 

Pela janela, vejo caírem os primeiros pingos de chuva. Ou ..... é o meu coração que sangra? Puseram-me 

numa enfermaria interior. Olho os quadros nas paredes, estremeço com os pensamentos que me ocorrem. 

Um futuro nosso, sim. A cura, essa será a minha cura. E digo para mim própria: 

“- Lena, amo-te!” 

Como te poderei alguma vez demonstrar este sentimento que me assalta e avassala? Quando entro na 

sala de jantar, sinto a inquietude apoderar-se de mim. Estás sentada à conversa com outras terapeutas do 

teu grupo. Sento-me também. Parece que os médicos comentaram boas notícias sobre a evolução do meu 

cancro de mama. Olho-te. Na fissura dos teus lábios, pressinto um leve sorriso. Pareces feliz, alegre, ali-

viada, talvez um pouco indecisa. Pareces querer dizer-me que, em breve, vamos poder sair daqui. 

Olhas-me diretamente nos olhos. 

“- Já ouviste o que se diz por aí?, perguntam-me as outras. 

“- O quê?” 

“- Aqui, nesta clínica, há uma jovem terapeuta que fez uma tatuagem do teu nome por todo o corpo!” 

“- Quem?” 

“- Chama-se Lena!”. 

Recordo, hoje, com alegria e dor esse momento único de há tanto tempo. Agora, já na nossa casa de cam-

po. Curada. Ainda me cuidas, Lena! E eu, de ti. Obrigada!” 

                                                                                                                                   F.P. 
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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 

Quando procuro um romance abertamente lésbico, querendo que seja daqueles em 

que tudo gira em torno de uma relação afectiva, amorosa e sexual entre duas mulhe-

res - e quer se goste de ler sobre mulheres com as quais nos possamos identificar, 

quer se prefira as mais inacessíveis heroínas -, verifico sempre que as hipóteses de 

escolha não são muitas. Em pleno século XXI, quase tudo o que nos chega às mãos 

pode ser arrumado em duas prateleiras da estante: a dos livros em que encontramos 

relações avassaladoras, fantásticas e impossíveis devido à pressão homofóbica social 

e familiar e que, muito pedagogicamente, acabam em grandes tragédias de doloroso afastamento, separa-

ção tempestuosa ou suicídio desesperado; e a dos romances leves e “cor-de-rosa” que, de forma quase 

militante, pretendem dar a imagem de uma sexualidade lésbica normalizada, sem traumas e com final feliz, 

habitualmente na sequência de uma torrente de aventuras perfeitamente decalcadas do imaginário hete-

rossexual dos “livros do coração”. Falo por mim: os primeiros deixam-me a auto-estima de rastos e agra-

vam a consciência de uma diferença estigmatizante e estigmatizada, até por nós próprias. Os segundos 

dão acesso a modelos positivos, mostram-nos que a felicidade não é um exclusivo da relação homem/ 

mulher, elevam-nos a autoconfiança, permitem-nos sonhar e desejar. Porém, há uma prateleira no meio da 

estante, estranhamente vazia: a prateleira dos livros que contam boas histórias de uma vida real e possí-

vel; possível, sem deixar de ser real, com tudo o que de norma e fuga à norma, de sanidade e loucura 

deve existir na vida real. E mais ainda, na ficção sobre a vida real.  

A argentina Susana Guzner publicou em 2005 o seu primeiro romance, que conquistou muito bom público. 

Para quem goste de um bom livro sobre um amor sáfico, ancorado na realidade mas não na normatividade 

e com uma abertura de possibilidades que nos leve a considerar diversos finais para a história, este é o 

livro obrigatório. A Insensata Geometria do Amor permite que nos deixemos transportar e seduzir, da pri-

meira à última página. Eva e María não são princesas encantadas, são seres em quem podemos ver as 

mulheres que somos ou que são as nossas amigas, colegas, familiares. A sua relação não é linear nem 

convencional, mas reconhecemos-lhe os contornos, mesmo que nunca tenhamos visto, vivido ou pensado 

sequer nas suas circunstâncias. Entramos num universo peculiar, criamos simpatias e opiniões, aprova-

mos ou criticamos, pois é difícil ficar indiferente à paixão que vai tomando conta destas mulheres até as 

consumir, obsessivamente. Porque Eva é perita em jogos de sedução e abandono e a pragmática María 

vai ter dificuldade em desfazer os nós do fio que lhe permitirá chegar até ela. O amor, intenso e avassala-

dor é omnipresente, mas não é simples vivê-lo. Até ao fim. Do sadomasoquismo à ternura mais sublime, 

onde estará o equilíbrio, instável embora, que torna cada relação em vida possível? Eva e María parecem 

nunca encerrar a procura. A leitora, pelo menos pela parte que me toca, sentirá que valeu a pena acompa-

nhá-las, pelo muito que sentiu (e sentir é uma forma de viver) pelo caminho. 

Sara Barbosa 

GUZNER, Susana (2005), A Insensata Geometria do Amor.  

Publicações Europa-América. P.V.P. 21,10 euros 
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A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story  **** (2006, EUA) 

Direcção: Agnieszka Holland / Género: Drama 

Temática: Transsexualidade/transfobia 

Comentário: Filme que retrata a história verídica de Gwen Araujo, transsexual assassi-

nada com apenas 17 anos, em 2002, nos EUA. Nele podemos observar o seu processo 

de auto descoberta e os preconceitos a que é sujeita por ter a coragem de viver como 

mulher - estes não se limitam ao exterior, também são provenientes da própria família. 

A história culmina no seu assassinato brutal, por quatro jovens que personificam o horror da transfobia. 

 

For the Bible Tells Me So *** (2007, EUA) 

Direcção: Daniel G. Karslake / Género: Documentário 

Temática: Religião/Homossexualidade 

Comentário: Interpretações da Bíblia usadas como justificação de homofobia. Reflexos 

do que a dimensão religiosa-homofóbica produz na vida das pessoas. 

 

XXY ***** (2007, Argentina) 

Direcção: Lucía  Puenzo / Género: Drama 

Temática: Transgénero 

Comentário: Filme imperdível sobre desconstrução dos conceitos de sexo/género/

desejo. Espelha as pressões sociais exercidas sobre umx adolescente, que nasceu 

com características biológicas do sexo feminino e masculino. 

 

Itty Bitty Titty Committee *** (2007, EUA) 

Direcção: Jamie babbit 

Comentário: Relata o despertar para o activismo político de Ana (Melonie 

Diaz), despoletado pela força de convicções de Sadie (Nicole Vicius), mem-

bro de um grupo punk feminista radical. 

 

Room in rome *** (2010, Espanha)  

Direcção: Julio Medem 

Comentário: Elena Anaya (Alba) é uma moderna espanhola lésbica 

(impecavelmente caracterizada) e Natasha Yarovenko (Natasha) é uma rus-

sa esbelta. As duas encontram-se num bar em Roma e rapidamente a quí-

mica ente elas torna-se insustentável… Filme actual e descomplexado, que 

trata com leveza o tema sexo e orientação sexual. 

 

Seleção de Daniela Ferreira  

Cinema 
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Desde o passado dia 4 de Novembro e até ao dia 29 de Janeiro do 
próximo ano, pode ser vista a primeira apresentação internacional 
da exposição de fotografias da artista Frida Kahlo. O conjunto de 
fotografias que compõem esta exposição serviram à pintora mexi-
cana como recordação, ferramenta de trabalho ou forma de exorci-
zar a solidão. 

 

Museu da Cidade 

Pavilhão Preto 

Campo Grande, 245 

Lisboa 

T. 217 513 200 

De 3ª a Dom. das 10 às 13 e das 14 às 18 horas 

Encerra à 2ª e aos feriados 

Entrada: 2,00 Euros 

FRIDA KAHLO - AS SUAS FOTOGRAFIAS 

Inaugurado no passado dia 29 de Setembro, o Centro de Cultura e Intervenção Feminista, tem 
previsto, para o mês de Dezembro, uma série de iniciativas, a não perder: cinema (ciclos no 
Escurinho do Cinema e Cinemulheres), leituras, teatro e ainda uma feira de reciclados. A progra-
mação pode ser consultada, com mais detalhe, em:  
 www.centrodeculturaeintervencaofeminista.wordpress.com. 
 
Centro de Cultura e Intervenção Feminista 
Rua da Cozinha Económica, Bloco D, Espaços M e N 
T. 218 873 005 
Umar.sede@sapo.pt 
umarfeminismos@gmail.com 

Decorre até 7 de Dezembro o prazo para as inscri-
ções na formação de voluntári@s para a Linha LGBT 
da Associação ILGA Portugal. Destinada a todas as 
pessoas interessadas em colaborar em regime de 
voluntariado na Linha LGBT, a formação irá abranger 
discussões temáticas, discussão de casos, role-play 
e dinâmicas de grupo. Irá decorrer nos dias 10 e 17 
de Dezembro de 2011, e 7, 14 e 25 de Janeiro de 
2012, das 10 às 17 horas no Centro LGBT. 

@s interessad@s deverão enviar para uma carta de 
motivação e o curriculum vitae para linhalgbt@ilga-
portugal.pt. 

FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRI@S 

Agenda 



 

Z L 62  Z L 62  Z L 62  Z L 62      27  

Apesar de ser uma festa cristã, o Natal, com o passar do tempo, converteu-se numa festa familiar com tra-

dições. Conforme a família se expande, é importante rever os rituais, é importante alargar as fronteiras 

para que outros modos de viver, ver e pensar a vida possam coexistir. Viver o Natal em família é também 

perceber que ela é uma entidade com vida própria e que conviver num meio familiar será sempre um desa-

fio à prática da flexibilidade e da tolerância. Não devemos esquecer que existem outras vontades diferen-

tes da nossa, as vontades e sentimentos de quem faz parte da família, que existem outras mesas, outras 

árvores, outras mães, outras avós. Ver a diferença como algo que acrescenta e enriquece, e não só como 

algo que incomoda, é aprender a vivenciar encontros e o verdadeiro espírito do Natal. É preciso compreen-

der e aceitar as diferenças de cada um para que a harmonia desta época se preserve. 

“Enfim, minha tia convidou a gente pra passar o Natal lá... eu disse que só vou se toda a minha família fos-

se convidada (Bel, Elis e sogra) e que eu não iria se não fosse assim. Minha vó disse que não precisava 

dar satisfação e que era só não falar nada sobre a barriga da Bel. Claro que não né?!?! Vou ficar disfar-

çando que não somos um casal e que a filha não é minha? Me desculpa mas a vida da minha filha não vai 

começar assim, no disfarce... Falei que não ia se não pudesse ser verdadeira com todos... Poxa, é Natal 

pô! Minha tia então ligou pra todos contando a verdade sobre eu e a Bel (e Elis) e agora fico mais tranqui-

la. Parece que as pessoas levaram na boa e ninguém se importa! Meu primo disse que se ele vir um "nariz 

torto" pra cima de mim ele vai embora na hora. Minha irmã apoiou e disse que não fica lá se for criar um 

clima ruim pra gente! Minha tia disse que vai embora com a gente se a gente sair…”. F
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Agenda 
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Agenda 


