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Queremos tornar a nossa "Zona Livre" cada vez mais participada e rica. 

Estamos à espera das vossas colaborações: textos, poemas, desenhos,  

testemunhos, histórias, notícias, etc.  
A tua colaboração poderá ser sobre qualquer outro assunto que te  

interesse. Qualquer pessoa pode participar; basta enviar os materiais,  

15 de Julho
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altura sentava-me à mesa com antigas dirigentes do Clube Safo e falávamos 
hipoteticamente da volta da associação, de como ainda é pertinente falarmos das 
nossas identidades, dos nossos amores, de todas as questões que cabem no grupo 
múltiplo e diverso de mulheres que têm relações com mulheres.0000000000 
    Muitas foram as pessoas que durante mais de 20 anos passaram pelo Clube Safo, 
que fizeram dele a primeira e única associação de defesa dos direitos das lésbicas 
em Portugal, a sua importância histórica e conquistas merecem ser celebradas. 
A volta do Clube Safo hoje só é possível também porque algumas delas destas 
mulheres nunca desistiram da luta e continuam a apoiar o trabalho da associação; 

    Talvez já tenham passado 2 anos ou talvez o tempo passa 
por nós a uma velocidade tão grande que em anos o tempo foi 
menos mas em preparação e antecipação foi muito mais. Naquela 

    Antes de mais quero conjugar o verbo voltar. 

a nossa forma de estar, de ocupar espaço, em que beijos e abraços atravessam 
máscaras e ultrapassam receios de ficar doente. Vivemos um momento em que 
estar longe significa cuidar e é a nossa melhor forma de demonstrar que amamos.
   Vamos falar em amor em tempos de pandemia, em ativismo em tempo de 
distanciamento social, em visibilidade em momentos de incerteza e instabilidade. 

    Eu volto, tu voltas, nós voltamos. 

Alexa Santos

    Eu volto, tu voltas, nós voltamos. 

Mas vamos, todas, juntas e até voltar.

vocês que não deixaram esse legado desaparecer
que tornam a volta do Clube Safo possível.

  A vocês o nosso Muito Obrigada, 
é  a  vocês  que  ded icamos  es te 
número da Zona Livre. 00000000000
  Em Setembro de 1996 nasceu o boletim 
“Zona Livre”, criando assim um meio de comu-
nicação e partilha de ideias entre todas as
 mulheres que o editavam, criavam e liam. 
Numa altura em que ser lésbica era quase 
um crime e muitas tinham nessas páginas um 
espaço seguro.000000000000000000000
Hoje apresentamos o número 67 da revista que 
não vê edições desde 2014. 000000000000000
    São 5 anos e tantas mudanças no mundo! 
Tentamos agora sobreviver a uma pandemia 
global que nos obrigou a mudar completamente 
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Foto: C. Domingues 

Qual o preço que pagamos para sermos socialmente aceitas?

Vênus ao espelho, de Diogo Velázquez

Louise O'Murphy, de François Boucher

A Bela e 
a Feridaa Ferida

A Bela e 

     Que somos inuenciadas pela sociedade, isso não é nenhum segredo. O que 
talvez não esteja  tão denido é a forma como cada época inuencia nosso modo de 
agir e de pensar.   00000000000000000000000000000000000000000000000
     Comparando diferentes momentos da história da humanidade, conseguimos 
entender como alguns desses momentos marcaram profundamente a construção da 
identidade, como é o caso da intensa valorização espiritual na Idade Média, por 

exemplo, da descoberta dos valores humanos 
no Renascimento, ou, ainda, da exacerbada 
atenção à atividade intelectual no Iluminismo. 
    Cada uma dessas épocas é marcada por 
uma intensa produção artística que representa 
o que era considerado belo e aceitável. O corpo 
humano, que desde a Grécia antiga é explorado 
artisticamente, ganha novas curvas e nuances a 
cada nova era.  000000000000000000000000
    Quando entendemos que a aparência e a 
postura das mulheres não são naturais, mas 

impostas e padronizadas por um 
mercado que lucra com a infelicidade 
de centenas de pessoas que jamais 
conseguirão chegar ao “corpo ideal”
e que isso faz parte do meio cultural 
a que estão agregadas, percebemos 
o quão cruel é o sistema.000000000
    A sociedade vende o bem-estar, 
contudo cuidar do corpo não é 
manter-se magra e curvil ínea; 
signica respeitá-lo. Saber que cada 
biotipo é único e que cada fase da 
vida da mulher deve ser vivida em 
plenitude. Saber ouvir nosso corpo é 
buscar uma boa saúde.0000000000
       Não são poucas as mulheres que já zeram dietas miraculosas para tentar  
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Foto: C. Domingues 

Vênus de Urbino, de Ticiano

PARA VER PARA SEGUIR PARA LER

O lançamento da Netix apresen-
ta como a eterna busca pela ma-
greza pode trazer sérias conse-
quências à saúde mental e psico-
lógica de uma pessoa.
Com roteiro e direção de Marti 
Noxon, a trama apresenta a luta 
de uma jovem contra a anorexia.

Alexandra Gurgel é dona do canal
 youtube.com/Alexandrismose

e inuenciadora contra a ditadura
da beleza. Ela aborda temas como 
gordofobia, machismo, transtornos 
psicológicos causados pela socie-
dade, depressão e outros.
Acompanhe também no Instagram!

‘‘Envelhecer com prazer — não é 
um lema ruim.’’ essa obra de Anne 
Karpf é parte da coleção "The School 
of Life" e aborda a temática do enve-
lhecimento que a sociedade tanto teme,
principalmente as mulheres, de forma
leve e convidando a leitora a uma
reexão profunda.

encaixar-se nesses padrões e muitas não conseguem ver-se belas (como são) 
chegando a extremos de desenvolver doenças como a anorexia nervosa ou a bulimia. 

 

    As reexões feministas sobre o 
corpo nas esferas psicológica e social 
contribuem para que as mulheres 
entendam o poder que o patriarcado 

    A dismora e disforia são temas de 
constante preocupação e hoje, com a 
popularização das redes sociais, 
surgem novas inuenciadoras que 
mostram a beleza não estereotipadas 
e ajudam centenas de mulheres a 
encontrar a autoaceitação.0000000

tem nessa construção e como a mulher liberta e dona de si preocupa o sistema ca-
pitalista que vive em renovar o guarda roupa com tendências e moda pouco 
inclusivas.  00000000000000000000000000000000000000000000000
    

PELE

Alexa Santos
0000

tenho este corpo porque

crescer acarreta maleitas

e carrega ânimos que

só o corpo consegue descrever

e só a pele pode mostrar.

a celulite conta as histórias

das caminhadas sem fim

pois treme como tremo eu

tantas vezes com a vida.

as estrias contam como

tantas vezes nos esticamos

para fora da nossa própria pele

de forma caber dentro de nós mesmxs.

tenho este corpo porque

si ele sabe o que conta o meu tempo

si ela diz o que não tem palavras

e si eu sei como é difícil habitar nele (em mim).
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A mulher contemporânea é  e pode, enm, empoderada
impor-se na sociedade em diferentes áreas, inclusive na sexual, 

A maja nua, de Francisco de Goya

e vontade em assuntos que antes não 
podiam sequer ser mencionados em 
discurso privado, quanto mais ser 
objeto de discurso público.0000000
    

valorizava-se as medidas propor-
cionais, corpo fortes (mesmo entre 
as mulheres) e pele não podia ter 
contato  com o sol.000000000000

 
Anos 80/90: 

Grécia Antiga: 

Idade Média:
cuidar do corpo era considerado pecado, 
as vestimentas deveriam ser longas e 
esconder o corpo e as imperfeições físicas 
eram “resultadas do pecado”.

Renascimento:

mulheres gordas, de ancas largas 
e seios generosos - se manteria 
esse padrão até o nal do século 
XVIII. 

Anos 20/30: 

o belo era um visual andrógino, com 
cabelos curtos e seios e quadris disfar-
çados por vestidos retos.

Anos 50/60:

voltam as curvas com mulheres 
sensuais, voluptuosas, com quadris 
largos e seios fartos acentuados pe-
los sutiãs com enchimento.

super modelos entram nos holofotes e 
tornam o padrão as mulheres altas, 
magras, com curvas na medida certa 
e um  ‘‘visual saudável’’.

OS PADRÕES DE BELEZA NA HISTÓRIA
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  A MULHER  00
CONTEMPORÂNEA 
É EMPODERADA?

  É Importante ainda assim não 
esquecer que estes direitos não estão 
assegurados e que o empoderamento 
conquistado pelas mulheres ao longo 
dos tempos e em algumas geograas, 

t endo  e spaço 
para preferências 
 

pode voltar a ser posto em causa. Por isso é tão importante continuarmos  a falar de 
nós e a viver a nossa liberdade.
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Vivemos mais e temos que viver melhor
   Se as gerações anteriores viviam menos, sabemos que a nossa chegará
facilmente aos 81 anos (de acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Portugal 
- INE). O que fazemos para termos uma vida com mais qualidade? 000000000000
     Acredito que muitas de nós já tenhamos ouvido falar sobre "Pilates". Seja pela 
presença de um simples desconforto nas costas causada pela má postura, ou mesmo 
uma patologia mais grave, médicos ortopedistas, osteopatas e pessoas ligadas ou 
não ligadas à área da saúde, indicam a prática do pilates.0000000000000000000
     Joseph Hubertus Pilates, após uma infância acometida por doenças, dedicou 
toda a vida na busca de conhecimentos que o torna mais forte e saudável. 
E conseguiu! Ainda jovem, tornou-se especialista em cultura física, mergulho, esqui e 
ginástica. Sua observação, prática, experimentação de movimentos originou no que 
deniu como "Contrologia". E elaborou uma sequência de exercícios que trabalham 
todo o corpo que podem ser executados por qualquer pessoa sem acessórios ou apa-
ratos. Posteriormente também criou aparelhos com molas que ajudam intensicar e 
construir um corpo mais alinhado, forte e saudável a partir de 6 principios:  0000000

     

    

Concentração, Precisão, 
Centralização, Respiração,  

Controlo e Fluidez.

Trazendo todas essas informações aos dias 
atuais e aliando ao nosso estilo de vida atual,

Corpo & Mente 

chegamos à conclusão que  a prática do pilates permite irmos ao encontro de um 
corpo energético, livre de tensões, ativo, equilibrado e perfeitamente apto a encarar 
as adversidades do dia a dia.  00000000000000000000000000000000000000000
     Particularmente para nós mulheres, a prática do método promove uma drenagem 
linfática natural dado que, em diversos movimentos, facilitamos o retorno venoso e 
massageamos os órgãos internos. Fortalecemos a musculatura do assoalho pélvico, 
o que previne a incontinência urinária, entre outros benefícios. As mulheres grávidas 
e no pós parto também se beneciam muito com o método, com exercícios de 
respiração, fortalecimento do pavimento pélvico e de todo o corpo.00000000000000
     Lembre-se que uma rotina saudável é a chave para vida plena e feliz!

ESCREVA PARA A ZONA LIVRE
Se é da àrea da saúde e gostava de dar dicas envie-nos o
seu contributo para: comunicacao@clubesafo.pt

A autora: Ana Claudia,  Educadora Fisica 
formada pela  Universidade Federal do RJ, 
Instrutora de Pilates Clássico , Personal trainer 
e Tecnica de Exercício Físico (nº 121530)
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Alimentação

    A alimentação é cada vez mais vista como a
base de uma vida saudável. Sabemos que faz 
parte da nossa cultura comer carne como se 
fosse algo natural e saudável. Talvez se fosse há 
anos atrás poderia ser, no entanto, a massicação 
da produção faz com que os efeitos nocivos que 
a proteína animal pode fazer ao corpo sejam 
cada vez mais preocupantes. 0000000000000
    Não é necessariamente tornar-se vegetariano 
ou vegano e sim pensar em como consumir de 
maneira mais consciente. Não comer carne em 
todas as refeições já é uma enorme mudança 
comportamental para quem muitas vezes tem 
esse hábito. Escolher produtores locais e carne 
orgânica é uma escolha consciente.  0000000000
    Permita-se incluir na sua alimentação opções 
como feijões, lentilhas, nozes e grãos integrais 
para obter proteína vegetal assim como legu-
minosas de folha verdes (espinafre, grelos e  

brócolos), sementes e frutos secos para suprir a necessidade de ferro. 00000000000
    O planeta está no limite do consumo e se a quarentena teve pontos positivos sem 
dúvida foram as mudanças apresentadas pela natureza. Fotos de satélite mostram 
diminuições drásticas na poluição atmosférica em quase todo o mundo com atenção 
especial à China e Estados Unidos da América. Na fronteira da Índia pode ver-se os 
Himalaias pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Em Veneza foram 
registados peixes nos canais, assim como várias cidades apresentaram animais 
curiosos com o sumiço do seu predador mais selvagem. 000000000000000000000
     Se precisa de motivos para parar, é 0000000000000000000000000000000

  
Maionese de Tremoços

Ingredientes:

1 chávena de tremoços 
1 colher pequena de cominho
1 colher de sopa de suco de limão
1/2 chávena de azeite
5 colheres de sopa de água

Preparo:

Bata tudo no liquidificar até obter 
uma pasta homogênea. Essa receita
pratica é Ideal para comer com 
pão, tostas ou sandes!

  

para se alimentarem mais. A criação de 
gado é apontada como a maior responsável 
pelo aquecimento global e a pesca pre-
datória, juntamente com a poluição, 
ameaçam muitas espécies marinhas. 
     Pequenas mudanças na nossa alimen-
tação diária podem inuenciar muito não 
só no melhoramento da nossa saúde como 
na vida do planeta. 0000000000000000
    Separámos uma receita fácil, prática e 
deliciosa para você experimentar.

Z L 6 7   
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Foto: C. Domingues 

PARA VER PARA OUVIR PARA LER

    Para a sociedade, a primeira vocação da mulher 
será sempre a de agradar, de acordo com Simone 
de Beauvoir. Deixar o ‘‘privilégio da masculinidade’  ’
e enfrentar uma sociedade preconceituosa para viver 
a sua essência é uma escolha dolorosa e que requer
muita coragem e determinação. É o que precisa uma
mulher transgénero e elas são muitas.0000000000
    A diferença sexual, em tese, depende do fato de 
alguém ter sido designada à nascença. Somos 
d e t e r m i n a d a s  ‘‘ m í u d a s ’’  m u i t a s  v e z e s 
ainda na barriga. E isso está resumido a genitália  
e apenas a ela, o que é, de fato, puro casuísmo, 
assim como a cor da pele, dos olhos, do cabelo, 
etc. São variáveis não-controláveis. E depois de 
alguém nascer, começa um longo processo social 

Na Copenhague de 1926, os 
artistas Einar e Gerda Wegener se 
casam. Gerda decide vestir Einar 
de mulher para poder fazer um 
retrato. Einar começa então a 
mudar a sua aparência de 
encontro com o que sente ser e 
passa a usar o nome Lili Elbe 
que escolhe para si  00000000

A cantora Liniker dene-se como
‘‘Sou uma mulher trans e negra. 
Sair de casa, que é algo simples 
para as pessoas, para nós parece 
ameaçador. Isso dá medo! É 
como se estivéssemos fazendo 
algo de errado! Por isso, temos 
que ocupar os espaços, os pro-
gramas, os palcos... 
A sociedade invisibiliza a gente.’’

Simone de Beauvoir discute nesse 
clássico as condições da mulher 
que continuam a ser pertinentes e 
a manter aceso o debate de qual 
é o papel da mesma na sociedade
e porquê. Revela ainda os dese-
quilíbrios de poder entre os 
sexos e a posição do ‘‘Outro’’ que 
as mulheres ocupam no mundo.

Verdade da alma Verdade da alma 
 
A identidade de género 
tem a ver com o que 
sentimos ser, ao longo da 
vida podemos sentir que 
o nosso género vai de 
encontro com o género 
que nos é atribuído à 
nascença ou não  .0000000

Se nos identificamos com 
o nosso género biológico 
somos cisgénero, quando
não nos ident i ficamos
somos pessoas transgénero. 

Identidade de género:

Ser mulher é muito além do corpo
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  ‘‘Me chamo Maya, tenho 21 anos e sou uma mulher 
trans. Socializada desde pequena como um garoto, 
confesso que não tenho uma grande experiência no 
assunto  mas o que posso dizer sobre ser mulher,
minha experiência como uma mulher trans em 
formação na atual sociedade é: A vida não é fácil 
pa ra  n ó s ,  n e m  u m  p o u c o.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Marginalizadas desde o momento em que nos 
tocamos da nossa existência, jogadas para os cantos 
da sociedade para cumprir um papel que nos impõe 
como único método de sobrevivência possível para a 
nossa classe, tal papel que graças aos meus 
privilégios não só financeiros como também de raça, 
não precisei recorrer a ultima opção, . a prostituição
Tratadas como objetos pelos olhares daqueles que nos 
vêem apenas como um fetiche ou um alívio sexual. 
Motivos de piadas na boca daqueles que não 
entendem quem somos ou porque somos. Eu estou 
nesse mundo para resistir e tomar a tudo que tenho 
direito como uma travesti.’’ 

de construção de identidade, cujos efeitos sobre cada  são imprevisíveis. pessoa
    Mesmo que os elementos culturais referentes a sexo ou à nacionalidade não sejam 
inatos, a sua inuência na construção identitária começa cedo na vida do sujeito. 00
    uando foi que você decidiu que era uma mulher? Fecha teus olhos e tenta res-Q
gatar a tua primeira lembrança ligada ao teu género. Quando descobriste que 
deveria usar vestidos e ser delicada, se for menina, e quando percebeu que era 
assim que a sociedade impunha? Se aceitaste esse modelo social deves ter tido uma 
infância relativamente feliz, sem dedos apontados ou comentários maldosos. 0
    Agora imagina-te a olhar no espelho e não amar o teu corpo, as tuas formas, uma 
vez que elas não representam o que a tua alma grita. É assim que pessoas transgé-
nero se enxergam e sua luta é diária pela auto aceitação.00000000000000000000
    Falando de sexualidade, algumas pessoas ‘‘saem do ármario’’  ainda na adoles-
cência, outras passam a vida inteira lá dentro e não cabe nem à sociedade e nem 
à comunidade LGBTI+ julgar. Cada um sabe de si e do seu tempo e deve ser respei-
tado. O mesmo vale para pessoas trans: algumas entendem ainda na infância que
não se identicam com o género que lhes foi imposto ao nascer e outras passam a  

     
por homem e mulher - e aantigamente associadas a uma expressão de género andró-
gina) e uma pessoa trans (que não se identica com o género que lhe foi atribuido).

 
    

  

   V ivemos numa sociedade 
 que valorizacis-heteropatriarcal

apenas  o  homem c i sgêne ro 
heterosexual e cabe a nós, mulheres
e LGBTI+ mudar a sociedade.00000
     Se convives com uma pessoa 
trans, apenas faça a sua parte: res-
peite o nome social e os pronomes 
(a, ela, dela, sua); não seja incon-
veniente nas perguntas (não fale da 
vida íntima, hormônios ou opera-
ções isso é pessoal); não faça supo-
sições sobre a sexualidade pois ser 
trans ou cis não está relacionado 
com orientação sexual. Respeite as 
mulheres trans lésbicas e bissexuais.
     Por último, e muito importante,

,APOIE as iniciativas de inclusão
como casas de banho sem género, 
por exemplo, ou projetos que dão
visibilidade. Podemos ajudar a 
dar voz a essa parte importante 
e esquecida da comunidade.
Depende de cada uma de nós. 00

  PESSOAS TRANS
E NÃO BINÁRIAS
SÃO DIFERENTES! 

a vida buscando contruir a sua identidade e, com isso, a sua
real fel icidade.0000000000000000000000000000
    Existe uma enorme diferença entre pessoas não binárias 
(que não tem sua identidade ou expressão de género limitada 
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A vez dos holofotes é dos Drag Kings!

    ZL: Como você conheceu o mundo dos drag kings? 000000
     A primeira vez que me lembro de ver alguém a fazer drag JF:
king, foi o Ivan no The L Word, por volta de 2006 quando tinha 
17 anos. Entretanto às vezes encontrava vídeos no youtube de 
performances de kings mas coisas muito pontuais, ao contrário 
da cultura drag queen que nos últimos 10 anos passou muito 
rapidamente do underground para o mainstream, e da qual 
também sou fã. 0000000000000000000000000000000000

    O mundo das Drag Queens é famoso e luxuoso. Elas estão nos programs de tele-
visão, nos palcos e no YouTube com tutoriais que vão desde maquiagem até sociolo-
gia. Estão em nosso cotidiano. E ganha cada vez mais espaço uma outra forma de
Drag - a arte de se vestir num personagem com caracterísiticas de génro marcantes.
Os Drag Kings chegam para mostrar ao mundo como o machismo e a masculinida-
de tóxicas são vistas.  00000000000000000000000000000000000000000000000
    Para entendermos um pouco mais desse universo maravilhoso convidamos o astro
Joaquim Fónix para uma conversa.0000000000000000000000000000000000000
  

     ZL: Quando decidiu que era hora de criar um personagem? 000000000000000
      Em Junho de 2015 decidi participar num workshop de drag king, no teatro JF:
Maria Matos, durante o mês da celebração dos 25 anos do “Gender Trouble” de
Judith Butler, livro essencial sobre teoria queer e feminismos. Durante essa tarde, o 
drag king espanhol que conduzia o workshop desaou-nos a fazer vários exercícios, 
e um deles era dar um nome à nossa personagem. O primeiro nome que surgiu 
quando me vi ao espelho foi Joaquim e assim cou. Mais tarde quando andava a 
ensaiar para a minha primeira performance com outra pessoa que também parti-
cipou no workshop, surgiu o apelido Fónix, ligeiramente inspirado pelo ator Joaquim 
Phoenix. Como sempre gostei muito de puns e brincadeiras com palavras/expressões, 
o Joaquim tinha de ter um nome malandro e subversivo. 00000000000000000000
0 0 0

     ZL: Quais são as suas inspirações para as caracterizações? 00000000000
     JF: As minhas maiores inspirações são a música, que é a minha paixão maior,
principalmente o punk rock da década de 70, a arte, a anarquia, a irreverência, o 
DIY, as contra-culturas underground, transfeminismo e a desconstrução do binarismo 
de género e da masculinidade tóxica. Gosto muito de maquilhagem e do poder da 

Mais MachoMais Macho
que muito Homemque muito Homem
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mesma, por isso as minhas caracterizações 
são baseadas em acentuar as ditas “imper-
feições”, marcas de acne, olheiras, rugas
(aquilo que sempre nos dizem para esconder), 
aquelas linhas na testa, o maxilar que sem-
pre foi mais proeminente, alongar a cara 
com a ajuda de muito contorno/iluminador 
nos pontos que desejo realçar e colar pêlos 
em sítios estratégicos, tipo bigode, queixo e 
à volta do maxilar. Artistas como Nick Cave, 
Iggy Pop, Brian Molko ou Marc Bolan são 
alguns dos exemplos que me inspiram para 
as minhas performances/caracterização. E 
o meu pai, porque sempre me disseram que 
era muito parecida com ele, e eu respondia 
“Só me falta o bigode!”. Agora não me falta 
nada (risos). 00000000000000000000000

    

pénis e nem todas as mulheres têm vulva e as pessoas não binárias também existem 
e têm variados sistemas reprodutores. Gosto da ideia de pôr as pessoas a questionar 
tudo à sua volta depois de verem uma performance, uma foto ou textos do Joaquim,
isso é o que me dá mais gozo, ver a cara incrédula de um homem cis mesmo à minha 
frente, olhá-lo nos olhos e mandar-lhe um beijo, como aconteceu na minha primeira 
performance em 2017 nas Damas. 000000000000000000000000000000000000
0 0 0

    ZL: Que dicas daria para quem deseja conhecer mais a cena drag king?
     Começarem pelo mais básico e irem praticando. A internet é a melhor fonte JF:
de informação da nossa geração. Hoje em dia já existem imensos vídeos no youtube 
com tutorais de maquilhagem drag king para todos os gostos (recomendo vídeos de 
Hugo Grrrl, Adam All ou Spikey Van Dykey), muitas performances super inspiradoras 
(o meu king favorito de momento é o genial Zayn Phallic) e mais recentemente des-
cobri o site – que recomendo a toda a gente interessada no assun-Drag King History 
to, pois é um trabalho extremamente necessário e importante – onde podem encon-
trar imagens e biograas de muitos kings na história. Outra dica seria participarem 
num  como eu tive a oportunidade de fazer, pois mudou a minha visão em workshop
relação a muitas questões interiores, identitárias e sociais. Neste momento existe um 
grupo de facebook chamado  a que podem aderir e também po-“Drag King Lisboa”
dem falar comigo diretamente através das redes sociais (o insta @joaquimfonixx e 
email joaquimfonix@gmail.com) ou pela minha página pessoal @RaquelSmith-Cave, 
estou sempre disponível a ajudar no que conseguir. 000000000000000000000000
O mais importante é mesmo se divertirem, independentemente de tudo.

    ZL: Sabendo que a masculinidade é frágil, 
qual a reação Joaquim jamais teria? 000000
    O Joaquim é um king de género não JF: 
conforme. Porque nem todos os homens têm 

Temos Ocina de Drag King em Junho - Informações na parte AGENDA ou no site
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Espaço Queer

 
     No outro dia uma pessoa próxima perguntou-me: 'não conheces ninguém que me 
possas apresentar? Assim, alguém tipo eu, que eu possa gostar?' 000000000000000
     Esta pergunta fez-me pensar em algo que, me ocupa há algum tempo. É certo que 
estamos na era da tecnologia, das redes sociais, que os pers com várias informações 
sobre onde andas, do que gostas parece que mostram um pouco do que a outra 
pessoa  é .  00000000000000000000000000000000000000000000
     Sabemos que o Tinder já emparelhou muita gente e eu posso dizer que, 'sou do 
tempo' em que através do gaydargirls  tive os meus primeiros encontros com outras 
mulheres. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

     Mas e se não gostas dessas coisas? 
E se o Tinder te assusta mais do que 
te seduz? Se tens receio que vai ser 
mais uma experiência em que várias 
pessoas vão meter conversa contigo, 
daí a menos tempo do que o que 
gostarias, estão a falar de sexo e 
quando nalmente se encontram, é 
aquela coisa... Meh! A história repete
-se mais umas quantas vezes até 

decidires que denitivamente não é para ti. 000000000000000000000
    A esta pessoa eu disse como digo sempre, 'O importante é sair, não desistir, fazer-
se coisas que se gosta. Diz-se que, 10% da população é LGBTI+, há de haver alguma, 
onde vais, no que zeres'. E se não houver? E se ocupares o teu tempo para além do 
trabalho e mesmo assim não encontrares alguém? Se zeres esgrima e as outras 
pessoas que também fazem esgrima têm idade com as quais não te identicas ou vais 
para o teatro e não há ninguém que te interesse. 0000000000000000000000000
    Decides ir para a dança mas ninguém é LGBTI+ e para além disso vive relações 
monogâmicas com outras pessoas não LGBTI+? Ou não são de todo queer ou 
feministas?000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Mesmo existindo locais que promovam festas gay ou LGBT, como podemos ter a 
certeza que, a pessoa com quem eu tenho estado a noite inteira a trocar olhares, é 
alguém que eu vá gostar, que não vai assumir o meu género, que não vai ter um 
discurso sexista, misógino, transfóbico, ou desrespeitador em algum sentido. São 
muitos nãos para uma pessoa só, muitas questões antes ainda de ter trocado uma 
palavra.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    O importante talvez seja deixarmos de pensar que temos de ter alguém, que temos 
de encontrar alguém estilo história da Disney ou outro qualquer conto de fadas. 
Estamos sempre à espera de qualquer coisa encantada que nos cative, que nos 
arrebate. Esta espera, desvia-nos, de fazer outras coisas, de encontrar prazer na 
solitude, de aplicar energia em estarmos com quem nos está próximo porque 
pensamos sempre que nos falta aquela proximidade, de que se fala os livros. 
   

E amar, podemos?
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  Mas e se quisermos um conto de fadas. Uma história encantada? E porque é que 
não a merecemos. Com toda a teoria radical de que são essas coisas nos castram, 
a verdade é também, que merecemos a simbologia de um compromisso e a pro-
messa de amor eterno.  00000000000000000000000000000000000000000000
    Não temos de encontrar 'o amor'. Amar está em todas as coisas, em conhecer-nos, 
em estar com pessoas de quem gostamos, ajudar quem precisa, na realização de 

algo maior que nós que não se centre na 
economia relacional de casal, ou comunidade 
familiar baseada num sistema patriarcal e 
capitalista. Mas também é verdade que, merce-
mos ‘o amor’. Não temos de sentir culpa por 
querermos uma relação só nossa, de estar 
com só aquela pessoa para a vida. No outro 
dia diziam-me: ‘Já é tão difícil lembrar-me de 
tudo o que ela gosta, de todas as suas peculiari
dades e marcas deixadas pela vida no seu

 corpo, todos os dias ela me surpreende e aprendo algo de novo com ela, porque é 
que havia de precisar de mais alguém?’ 000000000000000000000000000000000
     Acredito no amor estendido a uma variedade grande de pessoas que estão no 
mundo de formas diferentes. Que a culpa não é compatível com o amor e que este 
pode ser vivido de várias formas sendo que a normativa é também legítima e 
ninguém é menos queer por isso. Ao usarmos armas de desconstrução controladoras 
e policiadoras não estamos a permitir-nos a felicidade e isso sim, não é queer. 0000
     Quem me dera ter a solução e dizer para encontrar o amor é só fazer assim, 
jogar uns pós de perlimpimpim e voi-lá. Mas sei tanto de amor, de amar como outra 
pessoa qualquer. Sei que dá trabalho, que quanto mais nos permitirmos conhecer 
outras pessoas mais hipóteses temos de conhecer alguém que nos cative, que dá 
medo, muito medo. No entanto, ao entrarmos no mundo dela, dele, mais poderemos 
ser surpreendidas pela magia da paixão e quem sabe do entendimento e de um futuro 
compromisso. No que eu penso do amor, este passa também por uma aceitação de 
nós, não necessariamente de uma forma condescendente, estilo, és assim, pronto, o 
que é que se pode fazer ou, eu sempre fui assim, mas de forma a que, nos permitimos 
ser amadas por tudo o que somos, mesmo as nossas culpas, as nossas coisas menos 
boas, os nossos medos e vulnerabilidades.00000000000000000000000000000000
     Se podemos amar não é a questão, a questão é quando não amamos.

ESCREVA PARA A ZONA LIVRE
Se és queer ou não binário e quer contar sobre tua
expriência manda para comunicacao@clubesafo.pt

A Autora: Alexa Santos, Ativista LGBTI+ 
há 11 anos, indentica-se como lésbica 
queer e desde 2014 promove o projeto 
queeringstyle.

Espaço Queer
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      Dizem que toda mulher é meio bruxa. A intuição costuma ser associada a nós. 
Dizem que nem sempre foi assim. Mas como tudo o que não se utiliza, atroa. Dos 
desaos e das alegrias de ser mulher. Os desaos conhecemos bem. As alegrias são 
muitas, incluindo nos permitir sentir, oscilar, seguir os hormônios e os pressenti-
m e n t o s .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Não é à tôa que muito se fala de bruxas e um pouco menos de bruxos. É como 
se houvesse uma sociedade secreta, que vem à tona quando precisamos dela. Aquele 
olhar de aquiescência. Dá-me aqui esse baralho, vamos ler seu campo. Está com dor 

dor de cabeça? Tem um cristal que pode
te ajudar. A menstruação está demoran-
do para descer? Há um cházinho ótimo 
para isso. Todo mundo tem uma avó, 
uma tia assim,  ou você própria é essa 
m u l h e r .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     No meu caso era a avó mesmo. 
Que colocava pirâmides na minha 
cabeça, que censurava o uso de deter-
minado cristal, como colar, por não ser 
a energia certa. Fazia chá das ervas 
que cultivava e que entendia de astro-
logia. Signos de fogo são inquietos. 
Foram décadas até resgatar esse legado. 
Quando o z, era como se ele já existisse 
dentro de mim, como se apenas 
esperasse um caminho por onde uir. 
Dizem que toda mulher é meio assim. 
Às vezes, só falta praticar.

O poder está dentro de ti, basta desperta-lo 

dentro de nósdentro de nós
A Bruxa   A Bruxa   

RITUAL PARA LUA NOVA
Acenda uma vela branca (ela precisa estar inteira, sem nenhuma rachadura). Plante suas intenções para 

essa lunação, em um caderno: anote o que você deseja colher nas semanas seguintes. Guarde o caderno 

e deixe a vela queimar até o final. Você também pode plantar coisas que podem se realizar mais para 

frente, é só repetir as intenções nas lunações seguintes. Esse ritual funciona melhor quanto mais próximo 

do momento exato da lua nova você fizer. 

June Müller 
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Foto: C. Domingues 
     A palavra pandemia vem do grego e designa a doença que atinge toda a população
(παν [pan = tudo/ todo(s)] + δήμος [demos = povo]). Por isso associamos a palavra 
pandemia ao COVID-19, o vírus que transformou a vida de todo o planeta em 2020.
     Em todo o mundo as pessoas tiveram indicações para fazer distanciamento social 
e isso revelou nos muitas coisas muito sobre nós.000000000000000000000000
     Quantas mulheres se viram totalmente sozinhas no meio de cenários  desoladores,
e quantas não estão assim por já se terem habituado à solidão que a sociedade 
impõe à mulher e principalmente à mulher lésbica.000000000000000000000000

Muchacha en la ventana, Salvador Dalì

Pandemia da Pandemia da 
SOLIDÃOSOLIDÃO

O distanciamento social provou que estamos sozinhas?

    Para Aristóteles, quem encontra prazer na 
solidão ou é fera selvagem ou é Deus. Encarar 
quem você realmente é é como colocar um 
enorme espelho em nossa frente que muitas 
vezes é um espelho distorcido, como dos 
parquês de diversão.  00000000000000
    Não mostram nossa versão real e atual, 
mas fantasmas e fragmentos do que fomos,
dos nossos traumas, das nossas frustrações.
    Estar sozinha no meio de uma pandemia 
é assustador. E tu não tens que te sentir 
forte o tempo todo. Teus fantasmas e medos 
aoram de uma maneira inexplicável e tu 
começas a pensar o que é realmente impor-
tante na vida, revês teus planos, metas e 
obje t ivos.  0000000000000000000000
    Em alguns dias vais querer lembrar dos 
momentos que te marcaram,  descobrir 

  
encarar as tuas limitações não como fraquezas, mas como pontos a serem trabalhados.
    Essa prática, dolorosa, mas saudável, pouco a pouco conseguimos auto ajudar-nos
e encarar aquilo que mais nos preocupa.0000000000000000000000000000000000
    Pouco a pouco vamos também descobrindo talentos escondidos, momentos im-
portantes e aprendemos a desfrutar da companhia de nós mesmas.
    Também é nesse momento que entendemos que estar sozinha não é obrigação.
Que é perfeitamente possível gostar da nossa companhia e ainda gostar da 

o que te deixa triste e feliz e começas a
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companhia de outras pessoas. Não existe uma obrigação social de estar feliz e reali-
zada  num período tão difícil como é o período de uma  pandemia e se para algumas
pessoas foi um período de poucas mudanças pois elas já estavam acostumadas a 
uma rotina mais intimista, para outra não.0000000000000000000000000000000
    Não existe uma limitação nas reações que diferentes pessoas terão num mesmo
contexto. Algumas foram extremamente produtivas, outras procrastinaram por todo o 
período e ninguém precisa surgir com uma nova teoria da relatividade. 
       Enquanto escrevo essas palavras já não é mais estado de Emergência em 
Portugal o que signica algumas mudanças, mas não tantas. E sabemos que esse 
período mudou drasticamente a nossa sociedade. Para algumas pessoas deixará 
marcas que uma vida toda não será capaz de apagar, para outras será um período 
de grande aprendizado.00000000000000000000000000000000000000
     Independentemente de como esses meses carão marcados na sua vida lembre-se 
sempre que tu és única e por isso não deve comparar a sua experiência com a de 
mais ninguém.   000000000000000000000000000000000000000000000
  Busque a tua felicidade e procure ajuda sempre que necessário.  00000000000000

PARA VER PARA OUVIR PARA FAZER
Em uma época ainda mais marcada
por preconceitos, o lme Tomates Verdes
Fritos relata a amizade incondicional 
entre duas mulheres que enfrentam a
discriminação e nos mostra que amor
não é necessariamente românico e 
que relacionamentos são importantes
para a nossa construção pessoal. 000

The dog days are over é uma daquelas
músicas de ouvir no último volume, dan-
çando vertiginosamente na sala ou no 
quarto. Talvez tu não seja do tipo de
pessoa que ama dançar, mas te convi-
damos a dançar connosco dessa vez.
Jogue-se a um momento e tire todas
as tuas preocupações da mente; gire,
rebole, pule... Oiça teu corpo! 00000

Enm o verão começa a mostrar 
os primeiros raios de sol mais quentes
e o período de connamento está
com regras menos rígidas o que 
nos permite fazer um picnic no
parque ou na praia. Se tiveres 
companhia, bom. Se não, leve
consigo um bom livro e curta a ti 
mesma! 0000000000000000000

Florence 
and the machine

‘‘Conhecer a si mesmo. Conhecer nossos mecanismos. 0000000000000000000

O que nos afeta, nos incomoda? O que nos alegra? O que nos irrita? Como transfor-
mar a raiva em compaixão? Como transformar o desafio em competição leal, justa, 
empreendedora, enriquecedora? Sem nos preocuparmos com os créditos, se formos 
capazes de fazer o bem, não fazer o mal, fazer o bem aos outros estaremos transfor-
mando nossos lares, nossas amizades, nosso ambiente de trabalho, nossas organi-
zações, nossas cidades, estados, países, nações, mundo... e a nós mesmos... no 
florescimento da Cultura da Paz.’’

Trecho do Texto Como dar vida às nossas vidas, Monja Coen disponível em www.monjacoen.com.br
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OPINIÃO - Larissa Costa
    Hoje li um texto que me fez reetir. O autor arma veementemente, que a 
nossa passagem por esta existência é solitária. Com a mesma veemência desta 
armação, discordo. Discordo e protesto. Discordo, protesto e lamento... sinto 
pena. Eu realmente não sei o que é ser, de fato, solitário, e me dói saber que 
existem pessoas que o sejam. 00000000000000000000000000000000000
    Na minha vida, desde pequena, estou sempre fora do lugar que penso, em 
minha total ignorância, ser onde eu deveria estar. Me sinto sempre deslocada, 

Que minha solidão me sirva de companhia.

que eu tenha a coragem de me enfrentar.

que eu saiba ficar com o nada

e mesmo assim me sentir

como se estivesse plena de tudo.

Clarice Lispector

fora de contexto... Mas ao longo do 
tempo e desde muito cedo, pude 
perceber que por mais deslocada que 
eu esteja, sozinha nunca estou. É 
privilégio, é energia e é postura de 
vida ter pessoas que acompanham 
essa existência. É escolha cuidar, 

manter e regar as nossas relações, valorizar cada encontro e mantê-los sempre 
vivos, ainda que – por vezes – à distância. É uma opção valorizar quem nos 
acompanha, em lugar de tornarmo-nos indiferentes aos encontros… à vida… 
à existência.0000000000000000000000000000000000000000000000000
    Ao contrário do autor, penso mesmo que a passagem por este plano é uma 
experiência coletiva. Individual sim, pois cada um vive, sente, experiencia de 
uma maneira. Coletiva no sentido de que cada pessoa que passa por nós, 
deixa - ou deveria deixar - marcas tão profundas, que somos incapazes de ser 
os mesmos que fomos antes. E há aqueles que nos acompanham e nos acom-
panharão sempre nessa jornada, por mais que estejamos sozinhos - por 
momentos - a existência dessas pessoas nos faz ter a certeza de que não somos 
sós. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Acho que quem não consegue perceber que a existência é coletiva, que não 
consegue sentir o outro, que não consegue se abrir e se fundir a outros, que 
não consegue compartilhar a existência, se entregar às relações, respeitar e 
aceitar as diferenças, deixar o outro livre em suas escolhas, ainda o amando e 

    O que eu mais desejo, com todo o meu amor altruísta, para cada pessoa 
desse mundo, é que possa ter o privilégio de se entregar aos encontros e que 
possa experimentar essa máxima: a existência não é uma experiência solitária!

Sol da Manhã, Edward Hopper

dividindo, de maneira espontânea, o existir 
está fazendo algo de errado da própria 
existência. Mas é sempre tempo de 
reavaliação, de perceber e de aprender 
que a vida não pode ter sentido algum, 
se você faz questão de viver em uma bolha 
onde ninguém adentra. Ser coletivo é a 
essência da humanidade, ser só é uma 
escolha, que pode evitar alguns conitos, 
mas certamente não nos traz o que deve-
mos levar dessa jornada.
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Sem Fronteiras

ESCREVA PARA A ZONA LIVRE
Se tens uma experiência de migração e queres contar-nos a 

tua história envia para: comunicacao@clubesafo.pt

A autora: Liana Cupini é paulistana, tem 36
anos e mudou com a família para Portugal
no nal de 2019. É colaboradora de comu-
nicação do Clube Safo.

 
     Posso resumir minha vida em Portugal com uma piada: 

 Agora olhe para o desenho qual é a hora favorita das fufas?
do relógio! Se você olhou para a imagem ao lado e falou "quinze pras duas" você é 
brasileira e não entendeu a piada. Se pensou em "um quarto para as duas" deve ter 
achado bobo mas engraçado. Se tentou contar a piada e ouviu "são duas menos um 
quarto" e descobriu que no norte as sapatões tinham cado sem quarto e sem graça!
Aí você entende o que é ser brasileira em Portugal.
     Não é só a língua que é diferente mesmo sendo a mesma. A cultura também é. 
As mulheres do norte são fortes, bravas e não levam desaforo para casa, mas são 
amigas leais e pessoas incríveis. 
     Para quem saiu de uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, morar numa 
Vila de 28 mil pessoas pode parecer assustador. E sei que não sou um caso isolado. 
Como as cidades são muito pequenas e não é hábito viajar e conhecer todo o país, 
as regiões têm suas tradições muito enraizadas e diferentes. E a adaptação pode ser 
mais fácil ou difícil dependendo da cidade e de quem está contigo. 
     A maioria das brasileiras que você conhecer já deve ter visitado mais cidades aqui 
do que as próprias portuguesas mas buscamos sempre o conforto da nossa comuni-
dade para fazermos amizades. Por isso tanta gente está aqui há anos e ainda não 
entende a cultura local. 
     Eu me mudei há pouco mais de 6 meses e faço parte do Safo há quase esse tempo. 
E não só dele, mas de um grupo LGBTI+ da minha região. Sou voluntária no projeto 
Dress a Girl Portugal. Para entender a cultura daqui meu coração precisa estar aqui, 
bem como minha alma. 

O tempo que nos dá voltas

     Eu vim para morar o resto da vida, criar 
raízes e dar frutos. Serei a mudança que eu 
quero ver nessa sociedade porque acredito 
que posso contribuir para mais equalidade.
     Alguns dias eu sinto muita saudade da 
minha casa no Brasil. Das amigas, do 
clima, de tudo. Outros, como hoje, em 
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que escrevo olhando um lindo pôr do sol da minha varanda, ouvindo música clássica, 
vendo as gaivotas cruzarem o céu como se estiverem dançando essa suave melodia 
eu sinto paz. Talvez seja o rosa alaranjado do céu que se transforma em lilás e traz 
consigo a noite. Não sei que vento que te trouxe para cá; seja você estrangeira ou 
seja você portuguesa que volta para o seu país depois de um tempo lá fora ca o 
convite: façamos do hoje o nosso 
              melhor momento.
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Renascer
Ela passou por mim descontente 
E só, como um dia triste de inverno 
Presa em seus pensamentos 
Não via que já era primavera 
E já era 
Assim cou e passaram-se dias 
Até que uma luz nela incidiu 
Ela passou por mim e sorriu 
E eu sorri ao ver que já há nela amor
Ela não sabe
Mas é a mais linda das ores
Agora... Enraizada de alegria 
Pois o importante já consegue perceber 
Que  não é pelo caule ter cicatrizes  
Que a or tem que morrer.. 
E dia a dia ele oresce 
Linda, forte e determinada 
E mostra a esse inverno triste 
Que por muitas tempestades 
Ela não morre afogada
                                        L. C. Mota

Esperança
O quarto triste e abafado
Com suas paredes vazias
Sufoca-me até
A chegada de um novo dia
ooo

A densa noite escura
E a última estrela guia
Desaparecem no céu
Com o raiar de um novo dia
ooo

A minha alegria torpe
Tranforma-se em breve euforia
E a sombra se ilumina
Com o regresso de um novo dia
ooo

O desabrochar das ores
E o cantos dos pássaros em melodia
Me fazem ter esperança
Com o advento de um novo dia
                                   Liana Cupini

Assim eu vejo a vida
A vida tem duas faces:
Positiva e negativa
O passado foi duro
mas deixou o seu legado
Saber viver é a grande sabedoria
Que eu possa dignicar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo
Aprendi a viver.
                               Cora Coralina

Para quê?!
Tudo é vaidade neste mundo vão…
Tudo é tristeza, tudo é pó, é nada!
E mal desponta em nós a madrugada,
Vem logo a noite encher o coração!
ooo

Até o amor nos mente, esta canção
Que o nosso peito ri à gargalhada,
Flor que é nascida e logo desfolhada,
Pétalas que se pisam pelo chão!…
ooo

Beijos de amor! Pra quê?! … Tristes vaidades!
Sonhos que logo são realidades,
Que nos deixam a alma como morta!
ooo

Só neles acredita quem é louca!
Beijos de amor que vão de boca em boca,
Como pobres que vão de porta em porta!…
                                          Florbela Espanca

Paula Rego

Pés, para que os quero, 
se tenho asas para voar?
                    Frida Kahlo
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Believe me
With you my words don’t need to have a measure
There’s no need for lter, we always laugh with pleasure
It’s obnoxious to choose what phrases should I use
But with you it’s okay to be myself each day
000

You make me laugh even when you’re not supposed to
And I still wish I was your favourite morning tune
I know you like me, you just don’t tell
I want to break you free from your inner hell
000

I’m fond of the day you’ll nally release my soul
Believe me darling, I daydream about it all
Supressing my feelings doesn’t work anymore
Forgive me this madness which sounds so sore
000

Wandering illegally above your clouds
Spying your fantasies, insides and outs
Oh, my dear, could you be my fresh new start?
To awake this vacant organ, they like to call a heart?
                                                           Raquel Smith

O amor de dudu nas Águas
Estou virando uma menina
tornada mulherinha
com tanta coleirinha
de maturidade
ainda assim me sinto parida agora
tenra, maçã nova
nova Eva novo pecado.
Tudo gira e eu renasço menina
vestido curto na alma de dentro...
Deixo no mar os velhos adereços
a velha cristaleira, os velhos vícios
as caducas mágoas.
Nasce a mulher-menina de se amar
com água no ventre e no olhar.
Nasce a Doudou das Águas.
                                  Elisa Lucinda

Acredito ainda
Acredito ainda nas palavras que hão-de vir
Na doçura silenciosa das manhãs mornas
E nos longínquos espíritos das noites sólidas…

Acredito ainda na substância da música
Nos acordes que apunhalam dores e acariciam
E são prenúncios de beijos e tempestades curiosas…

Acredito ainda nos poemas descobertos
Roubados ao tempo, guardados na mente
Abertos como as ores, no prado ao sol…

Acredito ainda, meu amor, nos teus dedos
Na ternura sábia dos teus olhos calmos
Segurando ao longe o corpo desta esperança.
                                    Sara Barbosa (inédito) 

                                         

Encontros quinzenais

Sextas-feira, das 19h às 21h

JUNTA-TE A NÓS
COM VERSOS E POESIA

INFORMAÇÕES NO SITE

WWW.CLUBESAFO.PT

Mas há a vida
Mas há a vida
que é para ser
intensamente vivida, há o amor.

Que tem que ser vivido
até a última gota.
Sem nenhum medo.
Não mata.
                   Clarisse Lispector
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INVISIBILIDADE
LÉSBICA

Z L 6 7   

     Muitas pessoas perguntam ainda porque é que é importante falarmos sobre invi-
sibilidade quando falamos de lésbicas, de identidades, histórias e direitos de mulheres 
que se relacionam com mulheres. 000000000000000000000000000000000
     Quisemos responder a algumas dessas perguntas e perceber o que falta fazer 
para a mudança que precisamos ver ainda na nossa sociedade. 000000000000000

     ‘’As conversas sobre políticas, direitos e lutas não podem ser tidas sem nos envol-
vermos todas. As políticas só podem ser feitas se souberem quais as nossas necessi-
dades. Os direitos só podem ser garantidos se não baixarmos os braços e continuar-
mos sempre a luta.’’ - Rosa Monteiro 00000000000000000000000000000000000

    Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género 
começou por nos falar do seu papel enquanto representante de Estado nestas matérias
” 3 grandes dimensões. Por um lado, uma política discursiva, ou seja, ser vocal naquilo 
que é o contributo para a visibilidade das matérias LGBTI. Por outro lado, o papel 
fundamental na efetivação de direitos e que se materializa através de legislação, mas 

também programas de política, de medidas 
concretas que no fundo conduzam a uma 
efetividade daquilo que está previsto na 
legislação, ou aquilo que são grandes 
objetivos de direitos humanos de todas as 
pessoas. E por último, embora não menos 
importante, a questão da capacitação das 
próprias ONG's da sociedade civil, ONG's, 
coletivos, movimentos, grupos mais ou 
menos organizados e formalizados”.
    Relativamente ao que a Secretária de 
Estado entende serem as medidas mais 
importantes no sentido de assegurar direitos 
especícos a lésbicas,“É uma matéria de 
reivindicações e de direitos e de acesso, de 
garantia de acesso à saúde fundamental, 
ainda hoje nós vemos algumas áreas que 
podiam estar mais garantidas, mesmo a 
nível de serviço público, como por exemplo,

Três importantes nomes nos ajudam a dar a voz 
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 as novas técnicas para maternidade partilhada que ainda hoje é essencialmente 
feita no privado em Portugal.” E explica que “(...)um olhar para as pessoas LGBTI 
como sendo todas iguais é meio caminho andado para não se tratar não se criarem 
medidas ecazes para ninguém. (...) E, portanto, acho que essa atenção necessária, 
essa ação positiva, armativa é muito importante. Reiterando a importância da visi-
bilidade “ porque a interseccionalidade das desigualdades também tem acontecido, 
quer nos movimentos LGBTI, quer nos movimentos feministas e portanto aqui, nestes 
dois movimentos que seriam aqueles em que as mulheres lésbicas deviam ter tido 
mais espaço se calhar, historicamente nem sempre o tiveram. Eu acho que é este o 
momento de agarrar a essa oportunidade”.000000000000000000000000000000

    ‘’Falamos das associações LGBTI mas que espaço é que há para as mulheres 
lésbicas dentro das organizações de mulheres (...) de facto é difícil conquistar espaços 
de orientação sexual mesmo quando os espaços são só de mulheres. (...) de facto 
falta pelo menos aproveitar os momentos de visibilidade e ampliá-los’’. - Ana Aresta

 

    No caso de Ana Aresta, presidente da direção da associação ILGA Portugal, ao 
falar da invisibilidade lésbica e do papel do ativismo das mulheres. “Há uma invisi-
bilidade em relação à importância do papel das mulheres em geral, e acrescentando 
as diculdades associadas à orientação sexual, ainda mais. Nós nos contextos histó-
ricos e culturais as mulheres foram sempre remetidas para o seu espaço privado. Sem 
direito à opinião pública, sem direito a expressar os seus valores e sentimentos e no 
caso das mulheres lésbicas as relações são colocadas ainda mais dentro de um 
armário, no silêncio, porque as mulheres, parece que não têm direito a ter, ainda hoje, 
relações umas com as outras. E eu lembro-me perfeitamente quando a Eduarda 
Ferreira lançou aquele projeto do LES friendly, aqui há uns anos, que ela dizia que, e 
isto ainda hoje é verdade, que basta pegar 
naqueles guias LGBTI, os de Lisboa e os do 
Porto para se ver que a esmagadora maioria 
dos locais ditos friendly continuam a ser mais 
para homens gays do que para mulheres 
lésbicas, e há de facto aqui uma prevalência 
de espaços que não são, ou que nós não 
entendemos como sendo nossos, e que nos 
quais não nos sentimos confortáveis. Eu acho 
que também tem muito a ver, ou seja, esta 
questão de invisibilidade é provocada por 
nós num contexto muito íntimo e de combate, 
com estas lógicas de imposições culturais e 
sociais de "deves car em casa" e "deve car 
a ajudar as outras pessoas" e "deves car nos 
backstages nos bastidores". Mas depois, por 
outro lado, os espaços públicos que existem 
são, muitas vezes, pouco amigáveis e são 
espaços que nos ouvem pouco. Acho que 
isso é um dos principais problemas, por isso 
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sim, eu concordo que existe essa invisibilidade, e que sem dúvida, temos de continuar 
a trabalhar para a combater. Isso também tem muito a ver com, muitas vezes, com falta 
de modelos, falta de espaço dentro das famílias e com uma lógica muito, que está 
associada também ao ativismo lésbico, que é um ativismo que congrega muitas causas 
dentro, ou seja, eu julgo que também são contextos de formação, é feito de escolas e 
julgo que as lésbicas se associaram sempre a muitas causas sociais e, muitas vezes, 
colocando de parte as suas próprias reivindicações numa lógica de conquista social 
mais alargada. E por vezes é complicado.” 000000000000000000000000000000

     ‘’É maravilhoso ver o Clube Safo reanimar-se, reerguer-se porque acho que apesar 
de ter sido fundado há muito tempo continua a ter muito que fazer não é à toa que 
continua a ser a única associação exclusivamente lésbica em Portugal, o Clube Safo 
nasceu em 1996, há muitos anos atrás e nasceu exatamente para combater a 
invisibilidade lésbica.’’ - Fabíola Cardoso00000000000000000000000000000

    Fabíola Cardoso foi uma das fundadoras do Clube Safo em 1996, “Nós queríamos 
criar uma estrutura que fosse uma rede de comunicação entre as lésbicas porque 
achámos que seria muito difícil fazer um trabalho mais social, um trabalho mais polí-
tico se não houvesse, primeiro que tudo, uma 
a massa crítica de mulheres com uma iden-
tidade lésbica positiva o nível de invisibilidade,
o nível de falta de estruturas de apoio até da 
própria informação era de tal ordem que era
necessário haver até um espaço de encontro,
um espaço de convívio, um espaço de debate
um espaço onde se estabelecessem redes de 
interajuda entre todas as lésbicas e que pro-
movessem a criação, o reforço de uma iden-
tidade positiva que depois então permitisse, 
mais tarde, outro tipo de trabalho e outro 
tipo de intervenção e isto funcionou.” hoje 
Deputada no Parlamento Português pelo 
Bloco de Esquerda é também um exemplo 
de visibilidade na política e diz, ”a visibili-
dade é essencial porque a invisibilidade é 
uma arma. A invisibilidade é uma maneira 
de silenciar, do conservadorismo, da manu-
tenção do status quo daqueles que acham que só o seu caminho é que está certo. Por 
isso é que é muito importante trazermos para o espaço público, e quando falo em 
espaço público, falo de todos os espaços públicos, pode ser a nossa família. Dizer aos 
nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos familiares, que sim, que somos lésbicas, 
que sim temos uma namorada. Ou que não temos mas gostaríamos de ter. Tudo isso 
são aspectos muito importantes. Falar com os nossos vizinhos quando dizem, "ah a 
sua amiga",  não é minha amiga, é minha namorada. Isto é essencial porque é isto 
concretiza a lei e que permite a vivência, a transposição daquilo que é o texto da lei 
para o dia a dia. É claro que também é importante haver pessoas a nível institucional.
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Entende que o trabalho de visibilidade e ativismo lésbico do Clube Safo traz vários 
ganhos,  “A nível pessoal, por exemplo, hoje, muitas das mulheres que zeram parte 
do Clube Safo ainda mantém laços de amizade, ainda se comunicam, ainda trocam 
informação, ainda se juntam até. Criaram de facto amizades.” mas também a nível 
social os ganhos foram vários, continua dizendo, “Hoje a palavra lésbica é conhecida 
e a visibilidade das lésbicas na sociedade portuguesa é muito maior ainda que não 
seja tão grande quanto a dos gays. E eu penso que isso é um aspeto que devemos 
continuar a lutar. A nível legal também obviamente houve grandes, grandes avanços, 
gigantescos avanços, basta lembrar que quando eu nasci, ser lésbica, ser gay, ser 
homossexual era crime em Portugal (...) foi uma grande vitória, foi passarmos de uma 
situação de criminalização para uma situação que os direitos, pelo menos a nível legal, 
na lei, são reconhecidos..” 0000000000000000000000000000000000000000000
     Quanto a desaos Fabíola Cardoso diz ”O desao de uma rapariga de 15 anos 
que se descobre lésbica hoje, tem muito a ver com o desao que eu passei ou que 
alguém passou há 20 anos atrás quando fez isso. (...) Se calhar, atualmente, ela vai 
lidar com uma família muito mais informada, muito mas esclarecida, que vai (...) 
apoiá-la muito mais do que acontecia há uns anos atrás. Mas isso também depende 
de onde é que esta rapariga vive. (...) Tem a ver com a existência de precariedade 
prossional na própria família em que ela está, uma pertença de classe, que inuencia 
muito. (...) E olhando para as estatísticas nós vemos que mesmo nas escolas, por 
exemplo, muitos dos jovens LGBT enfrentam discriminação, enfrentam situações de 
bullying, que as taxas de suicídio ainda são demasiado altas, todas deviam ser dema-
siado altas, mas são mais altas do que os jovens hetero numa situação semelhante. 
Portanto há aqui muito trabalho ainda a fazer a muito níveis.” Completa “ enquanto 
para encontrarmos uma resposta, eu tiver que procurar em canais muito especícos, 
continua a ser necessários fazer isso. E há grandes questões que ainda não são, sei lá, 
por exemplo (...) em educação sexual e é muito difícil obter neste país, informação para 
sexo seguro entre mulheres é quase impossível. É quase impossível obter informação. 
Mesmo as associações LGBTI não a têm, muitas vezes. Porque mesmo as associações 
LGBTI continuam a ser estruturas que reproduzem de alguma maneira a estrutura 
dominante. Que não visibiliza as mulheres. Portanto as lésbicas sofrem essa dupla 
invisibilização digamos assim, que muitas vezes até é mais que dupla, porque há 
outros fatores de discriminação acrescer a estes dois. Se imaginarmos uma lésbica 
negra, com uma deciência, com 70 anos. Então aí temos um monte de situações de 
exclusão que se sobrepõem umas às outras (...).”000000000000000000000000000
   Muito há ainda por fazer então sabemos que temos de continuar a luta, temos de 
continuar a construir espaços que nos permitam a possibilidade de fortalecimento e 
de um dia podermos ser o que somos e 
amarmos quem amamos. 0000000000
  Estes são excertos de entrevistas do Mês 
da Visibilidade Lésbica. Para ver todas as 
entrevistas na integra vá à nossa página 
de Facebook. 

facebook.com/ClubeSafo
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 Clitoria ternatea

    São diversas as teorias sobre a histórica repressão sexual vivida com base na genitália.
A mais conhecida talvez seja a relacionada à religião e aos costumes e moral da 
família nuclear.000000000000000000000000000000000000000000000000
    Das diversas marcas deixadas por essa repressão, a falta de conhecimento do 
próprio corpo e a ideia de que o prazer deve ser cedido ao outro talvez sejam as mais
impactantes.000000000000000000000000000000000000000000000000

Dionéia Anis Estrelado

     O trabalho da ilustradora * ganhou visibilidade e há quem diga Stephanie Sarley
que mastubar frutas é terapêutico e ajuda a desmisticar a sexualidade.00000000
Preparada?  000000000000000000000000000000000000000000000000

Ostras Toranja

Morangos  Caverna Ostras

Abóbora Folha de Dourados Ametista Fenda na Montanha

EM NOSSO SITE PREPARAMOS ALGUNS 
VÍDEOS PARA TE AJUDAR! ACESSE:
WWW.CLUBESAFO.COM/SEMTABU

CONHEÇA MAIS EM 
STEPHANIESARLEY.COM

A vagina ainda é um tabu, mas não na natureza 

A Bel�a Natural A Bel�a Natural 
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Saúde

Dicas para a

Lave apenas a parte EXTERNA da vagina1. 
É recomendado que a região íntima seja lavada apenas com água e 
sabão neutro para evitar que a microbiota vaginal que desbalanceada 
e haja a proliferação de microrganismos responsáveis por doenças.
A Vagina tem cheiro próprio e o uso de produtos com odores pode ser 
muito prejudicial.

Cuidado com produtos ‘especícos’2. 
A vagina é um órgão autolimpante e não precisa de produtos como 
sabonetes íntimos (que muitas vezes podem alterar o pH ).0000000000
Duchinhas ou os lenços umedecidos podem desregular o seu pH e
provocar infecções e irritações. Isso  também acontece no caso do
papel higiênico com perfume.  0000000000000000000000000000

Prera cuecas de algodão3. 
A roupa íntima é outro fator que inuencia a higiene, roupa 
íntima de materiais sintéticos dicultam a transpiração da pele e
aumentam a acomulação  de suor, tornando a região genital mais úmida
e quente, o que favorece a proliferação de microrganismos, principal-
mente o fungo do género Candida, que é responsável pela candidíase.
Assim, é recomendado o uso de  cuecas de algodão, que deve
ser trocada todos os dias, além de evitar usar roupas muito apertadas,
já que também pode favorecer a ocorrência de infecções vaginais.0000

Cuidado com a Depilação4. 
A depilação total favorece o crescimento de microrganismos e causa
maior corrimento vaginal, facilitando o aparecimento de doenças. Além
disso, a depilação com gilete e produtos para depilação destroem a
camada protetora da pele e contribuem para reduzir a sua lubricação
n a t u r a l . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Higiene Intima Higiene Intima 
www.facebook.com/fiqueamiga
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     Foi com grande entusiasmo que em Maio abraçamos o tema da maternidade. 
Maio é dia da mãe, dia da trabalhadora, e faz este ano 4 anos que a Procriação 
Medicamente Assistida (PMA) foi aprovada em Portugal. Dedicamos um dos nossos 
Chá das Safo ao tema e, mais tarde, realizamos duas entrevistas a duas mamãs que 
partilharam connosco o seu percurso, experiência, e com muita alegria nos deram 
alento - é que apesar da PMA ser possível através do Serviço Nacional de Saúde, 
muitas continuam excluídas deste processo e a frustração é muita. 
     Apesar disso, foi com muito humor que as nossas convidadas se dispuseram a 
falar de tudo, das alegrias aos desaos, às diculdades e aos medos.00000000000

    

MATERNIDADE
PLURAL

Ser lésbica e mãe é uma realidade e ganha novos rumos

A luta pela PMA em Portugal 

    Logo na primeira entrevista, Márcia começou por partilhar connosco uma reexão 
sua actual: como será estar no armário e ser uma mãe lésbica!? Como e quando são 
necessários os coming out para onde o cotidiano nos vai atirando? e como vão as 
nossas famílias contribuir para esse armário, ou não, quando falarem de nós a conhe-
cidos ou amigos? Estarão eles e elas confortável em sair desse armário? Questões que, 
para a Márcia, urgem ser pensadas antes do nascimento da bebé. 0000000000000
    Apesar de estar agora grávida, o processo de ser mãe foi longo, demorou 
vários anos e inclusive uma tentativa de adopção. A página de Facebook PMA para
TODAS acompanhou Márcia nesse processo, também para tentar ajudar outras 
pessoas que estão estar a passar pelo mesmo. Márcia recebe muitas questões sobre 
clínicas privadas, mas conta-nos também relatos de mulheres acompanhadas pelo 
SNS que estão a pensar em desistir, porque sentem que não vão conseguir: desde las

 de espera que chegam até aos 4 
anos, até à falta de doações que 
decorre do não anonimato obri-
gatório desde 2018. 0000000
     Em relação à adopção, Márcia
relata-nos que de facto há poucas 
crianças em regime de adopta-
bilidade, ao que acresce a falta 
de condições nanceiras que o 
processo acarreta. Curiosamente, 
Márcia conta-nos que passar pelo 
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E não só apenas as mulheres 
lésbicas que passam por este 

processo. São inúmeras 
mulheres heterosexuais 
solteiras que também 

estabeleceram contacto 
com Marcia a pedir ajuda. 

processo de ir a entrevistas na Segurança 
Social, preencher a documentação, ir às
formações, a transportaram para um 
processo de reexão muito maior do que 
a própria fertilização. 0000000000
     O que falta fazer ainda em Portugal? 
Educação e informação: é importante 
falar com as educadoras e tentar perce-
ber o que é que elas sabem, se estão 
familiarizadas com este tipo de famílias 
que são diferentes da maioria, se 
conhecem o vocabulário a utilizar? 0000
Falta informação, relembra Márcia o 
incidente na Telescola que especica indumentária para meninas e meninos. 
     Seja por que processo for, adopção, fertilização/inseminação, ROPA (maternidade 
partilhada), Márcia é incisiva: “seja através de que processo mãe é quem cria”. E 
termina com uma mensagem importante: “não se destruam a tentar engravidar, há 

outras coisas que podemos fazer; não serão iguais, 
mas serão coisas que nos poderão fazer sentir 
satisfeitas connosco (...) Aconteça ou não o engra-
vidar, pelo menos no processo aprendemos muito, 
tornamo-nos muito mais seguras, fortes, conhece-
doras e faremos com certeza a diferença na vida 
dessa criança ou noutras que se cruzarão no nosso 
caminho (...) Podemos dar sempre esse miminho 
de mãe.”0000000000000000000000000000000

Maternidade solo 

     A nossa segunda entrevistada apresenta-se de forma muito relaxada, sorridente, e 
pronta para partilhar um bocadinho do seu mundo connosco.  0000000000000000
     Fez uma FIV (fertilização in vitro, método invasivo) no estrangeiro com um dador 
anónimo e é mãe a solo. Não era prioridade ter outro responsável pela criança. Como 
“sonhava em ser mãe, não em estar grávida”, equacionou por isso também a adopção. 
A entrada no processo tornou-se rapidamente complicada, entre a Segurança Social, 
a médica de família e deslocações que prejudicavam o seu trabalho. Sem grandes 
respostas, pensa em alternativas, e chega à PMA. 00000000000000000
     Sete meses depois do bebé nascer a PMA é aprovada em Portugal. Encontrou apoio 
online, nomeadamente no grupo de Facebook Mães solteiras por opção.
     Conta-nos para não nos preocuparmos com os desaos físicos que a gravidez 
acarreta, mas sim com o parto, diz, meio a brincar! Apesar de ter sido muito bem 
recebida no sistema público, aconselha o sistema privado pelo acompanhamento 
mais personalizado. 00000000000000000000000000000000000000000
     Como foi abraçar este sonho quando a PMA ainda nao era legal em Portugal? 
Responde começando por desmisticar três mitos que estavam associados na altura: 
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S e r  m ã e  s e m  p a i  e r a  u m  a c t o  d e  e g o í s m o ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ser mães sem pai é mito, até para quem tem pai em casa. Porque as mulheres têm 
mais carga laboral dentro e fora dos trabalhos - desde a escolha da escola, preparar
o lanche, ir às reuniões de escola entre diversas outras tarefas. 0000000000000000

     
    Poderia ter problemas a nível de justica para registrar a criança? 0000000000000
     Na experiência da própria as pessoas no registo não sabem o suciente, por isso 
depende muito de quem apanhamos e do 00000000000000000000000000000000
conhecimento que têm, mas não 000000000000000000000000000000000000000
tão assustador quanto pensava;0000000000000000000000000000000000000000

 
    A PMA é só para pessoas com dinheiro?
    A questão nanceira é sempre um problema; 
fazendo o processo numa clínica, tudo se paga, 
e não esquecer custos de alimentação e deslo-
cação. Estando solo, relembra que é preciso 
uma aldeia para concretizar este processo e 
recorda a sorte que teve na rede de apoio 
familiar que teve durante o seu percurso. 
     Fala-nos também das diculdades no meio social e da falta de apoio e compreensão 
no local de trabalho durante o processo, até da própria ridicularização da sua situação. 
Mas, como sempre, venceu o preconceito pelo cansaço. Fá-lo por si, diz, mas também 
pelos outros: “a minha luta é ser o que eu conseguir ser”. 0000000000000000000000
     Conta-nos também as peripécias dos coming out do quotidiano, mencionando tal 
como a Márcia a questão do dia do pai. Conta-nos de um presente feito para o dia do 
pai que a lha trouxe para casa da escola e de como abordou a situação: de forma 
pronta e directa, disponibilizou-se para responder a questões por parte das educadoras 
doravante, para garantir um acompanhamento mais acertado.0000000000000000
      Relembra-nos que as crianças não querem ser diferentes, por isso é normal ressenti-
rem-se por não terem pai. No caso da lha, em contrapartida, diz, tem uma mãe espe-
tacular, tem avós, tios, … uma família inteira - “a questão de não ter pai,  é, por isso, 
apenas simbólica, e é preciso ser entendida”. 00000000000000000000000000000000
     Ainda sobre o coming out, conta-nos: “a partir do momento que és mãe, passas a ser 
hétero para a sociedade, tens de estar sempre a fazer coming out”. Mais ainda, a 
entrevistada abre outras questões que devemos ter em conta se pensamos ser mães 
sozinhas: estruturar a vida amorosa torna-se difícil, as prioridades mudam e o tempo é 
mais escasso.  e deixa “Pensem, mas não demasiado, senão nunca mais avançam!” 
os seguintes conselhos: 0000000000000000000000000000000000000000000000
    
     O querer ser mãe, que baste para avançar 00000000000000000000000000000
     Ter uma rede de apoio -  amigos próximos e familiares para apoiar 0000000000
    Capacidade de dar prioridade a criança depois de re-estruturar vida amorosa
   Gratidão para com as pessoas à vossa volta, rodeiam-se de boas pessoas!

     E foi assim que terminamos o mês de maio, com os pés assentes no chão, mas 
conantes de que somos capazes das lutas que temos pela frente. Que conversas 
vamos ter daqui a 4 anos? 0000000000000000000000000000000000000000000* Por motivos pessoais a entrevistada prefere permanecer anónima. 
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Ponto da Negritude 

     Falar de negritude em Portugal é 
questionar pontos estruturais da socie-
d a d e .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Anal onde estão as mulheres 

? Qual o seu espaço lésbicas negras
na nossa sociedade para nós, para 

 

Foi uma conversa que deu a  possibilidade de 
se partilharem histórias de vida, sentimentos 
vários de corpos que sentem a discriminação 
em dobro. 00000000000000000000000
     Sabe-se que as mulheres negras eram 
apenas corpos obrigados a reproduzirem como 
animais e, mais tarde, são colocadas como 
objetos de prazer, sendo explorada uma ima-
gem da sensual idade e forçando um 
embranquecimento da sociedade e, princi-
palmente, das colónias. Por isso as redes 
sociais têm sido tão vitais no empoderamento 
das mulheres negras, na construção da sua 
autoestima e visibilidade. 000000000000000
     Contas no Instagram como 0000000000

‘‘Numa sociedade racista, 
não basta não ser racista. 
É preciso ser antirracista’’

elas? Elas são, sem dúvida, ainda mais invisibilizadas e por isso é tão importante os 
projetos que as colocam em foco. O projeto inclusivo , que ocorreu em Afrontosas
2019, promoveu um encontro com várias pessoas negras que se identicam fora da 
heterosexualidade e também da expressão de género homem e mulher. 000000000

@igrejalesbiteriana 
@black.sapatolandia 
@sapataodecolonial 

sociedade machista e retrógrada. Como diria  Angela Davis, 
"Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É neces-
sário ser antirracista". Se ainda não conhece a obra Mulheres,
Raça e Classe, é indispensável para entendermos melhor a 
sociedade. 0000000000000000000000000000000000000
    Podemos e devemos apoiar todas as formas de evidenciar 
as mulheres negras. Sempre!00000000000000000000000

ESCREVA PARA A ZONA LIVRE
Precisamos dar VOZ às mulheres negras e lésbicas
Escreva para  comunicacao@clubesafo.pt

são importantíssimas e ajudam a mudar o cenário atual  que  favorece  apenas  essa 
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Bata Asas

    Uma das frases mais verdadeiras já ditas 
é "é preciso salgar os pés para adoçar a 
alma". Portugal tem belas praias e uma 
costas fantástica. Para além disso, também 
estão aqui as maiores ondas do mundo, e 
no farol da praia podes ver como e 
porquê isso acontece. O melhor: consegues 
ver de um lado uma linda e pacíca praia e 
do outro uma das mais procuradas praias 
por surstas que buscam as gigantes ondas 
de quase 30 metros.000000000000000
    Nazaré conta ainda com uma vila linda 
e produtos típicos na parte de cima, e uma 
agradável orla com opções de ginga e bolas 
de Berlim à beira mar. 000000000000000

     Se há mais marés do que marinheiros, esse 
destino é certo para as amantes de todos os 
tipos de mar, boa gastronomia e aquela 
briza que afasta de nós todos os pensa-
mentos nebuloso.

ESCREVA PARA A ZONA LIVRE
Qual o teu destino favorito? Partilha connosco
 Envie-nos para comunicacao@clubesafo.pt

Você sabia: que os acampamentos 
anuais do Clube Safo era o ponto alto
do verão para muitas mulheres. 
Vamos juntas traze-lo de volta!000000

As sardinhas salgadas à beira mar
são típicas e imperdíveis.

As areias nas são marca desse lugar
paradisíaco.
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     A vida é realmente o que nós fazemos dela 
e essas duas mulheres incríveis são protago-
nistas de uma linda história de amor que com 
certeza inspirou e ajudou muitas pessoas; para 
sobreviver, as amantes tiveram que fugir  
para lidar com um mundo regido por padrões 
sociais onde só aquele amor era verdadeiro. 
E, para elas, apesar de todas o sofrimento e 
diculdades, era o suciente. 00000000000
    Esta história de amor real está retratada 
em livro e também numa produção belís-
sima do Netix.0000000000000000000
     O romance intenso e inspirador é do autor
português Alberto S. Santos e não por coinci-
dência foi na cidade do Porto que Marcela 
Garcia Ibeas e Elisa Sanchez loriga encontra-

Marcela e Elisa

Eu caria orgulhosa e é por isso que essa história é a minha inspiração!

ESCREVA PARA A ZONA LIVRE
Tens uma história que te inspira? Conta para nossas
leitoras! Envie-nos para comunicacao@clubesafo.pt

A Autora: Lau Mota é dançarina folclórica
e militante lésbica pois acredita que
o novo e o tradicional podem e devem
es t a r  j un t o s . 000000000000000

      
      

ram-se, depois de terem se casado no altar em Espanha, em 1901 (o primeiro 
casamento entre duas mulheres realizado pela Igreja Católica) . Eram fugitivas do 
governo espanhol e foi em Portugal que receberam asilo e absolvição e marcaram 
seus nomes na história por terem se casado um século antes da legalização do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo aqui. 0000000000000000000000000000
     O mais interessante é que esse enredo ganha mais um capítulo em 2018 quando
a argentina Norma Graciele Moure, por querer conhecer mais sobre si e 
suas origens,  descobriu na internet que sua bisavó Marcela Carmen Garcia era na 
verdade Marcela Garcia Ibeas. Todos os registos que a família tinha de  Marcela 
perderam-se num incêndio e tudo o que tinha era uma foto dada pela sua mãe e a 
história contada por ela. Curiosa com os factos e com a história que sua mãe lhe contou,
Carmen decidiu contactar o autor do livro que estudou e pesquisou muito sobre este 
romance e ele pôde lhe conrmar tudo. 000000000000000000000000000000000
     Agora pergunte-se: Como seria a tua reação se descobrisse que um familiar teu 
tinha quebrado paradigmas da sociedade numa altura onde o casamento homossexual 
não era legalizado e tudo que se desviasse do considerado correto era julgado e visto 
como uma aberração? 000000000000000000000000000000000000000000000

Inspiração
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Filmes

Flores Raras, baseado na história de amor real 
entre a poetisa americana Elizabeth Bishop e 
arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares. 
Ambientado em Petrópolis, dos anos de 1950 e 
1960, a história coincide com o surgimento da 
Bossa Nova e a construção e inauguração da 
capital Brasília. O lme trata a história dessas 
duas mulheres, suas trajetórias e seu amor.
Podes encontrar o lme na nossa plataforma 
Queerentena, gratuitamente, www.queerentena.pt

Feel Good  
série Netflix

Steven Universo
desenho animado

 

Flores Raras
filme

Secreto e Proíbido
documentário

Com episódios rápidos, linguagem simples e 
direta, é uma série ótima! E não é supercial. Se 
nunca viveste com uma namorada que descobriu 
milhares de sentimentos e paranoias (além de 
coisas do passado que são para esquecer) está 
sendo FUFA da forma errada. Feel Good é uma 
série que nos faz rir e reetir sobre muitos aspectos 
das nossas vidas! OBS: com um inglês britanico

canadense, também é ótima para quem quer treinar sotaques!
Disponível na Neix.

O documentário da Netix, Secreto e Proibido, 
apresenta a história de Pat e Terry, um amor 
entre duas mulheres que durou mais de 70 anos, 
quebrando todas as regras e fazendo o amor 
prevalecer. 
No nal da vida elas são cuidadas pela família 
e por uma sobrinha que considera Terry como 
sua mãe. Super recomendado para (re) 
acreditarmos no amor! 

Steven Universe é um desenho animado maravi-
lhoso para mostrar às crianças a possibilidade de 
duas mulheres se amarem. Criado pela artista 
não binária Rebecca Sugar, o protagonista é 
criado por suas três tias e seu pai. Esse desenho 
icônico deixou o seu nome para a historia ao 
apresentar o casamento de duas personagens do 
mesmo sexo, Ruby e Sara, de maneira poética 
e  natura l .00000000000000000000000
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Livros

Poço de Solidão, por Radclyffe Hall, foi publicado 
originalmente na década de 20, esta obra foi banida 
dos Estados Unidos e da Inglaterra por ser considerada 
imoral para os padrões vigentes na sociedade da época. 
"O Poço de Solidão" foi nalmente liberado em 1948 
e passou a ser considerado a "Bíblia do lesbianismo". 
O romance conta a história de Stephen Gordon -
batizada com nome masculino e criada sob severas 
regras de comportamento por sua família durante a 

A obra-prima de Alice Walker vencedora do Pulitzer Um dos 
mais importantes títulos de toda a história da literatura, 
inspiração para a aclamada obra cinematográca homônima 
dirigida por Steven Spielberg, o romance A cor púrpura retrata 
a dura vida de Celie, uma mulher negra no sul dos Estados 
Unidos da primeira metade do século XX. Pobre e praticamente 
analfabeta, Celie foi abusada, física e psicologicamente, desde 
a infância pelo padrasto e depois pelo marido.Um universo 
delicado, no entanto, é construído a partir das cartas que 
Celie escreve e das experiências de amizade e amor, sobretudo 

com a inesquecível Shug Avery. Apesar da dramaticidade de seu enredo, A cor 
púrpura se mostra extremamente atual e nos faz reetir sobre as relações de amor, 
ódio e poder, em uma sociedade ainda marcada pelas desigualdades de gêneros, 
etnias e classes sociais.

época vitoriana-- que passa a ter impulsos homossexuais, um homem 
aprisionado em um corpo feminino.

O livro conta a história de Clementine, uma jovem de 15 
anos que descobre o amor ao conhecer Emma, uma 
garota de cabelos azuis. Através de textos do diário de 
Clementine, o leitor acompanha o primeiro encontro das 
duas e caminha entre as descobertas, tristezas e maravi-
lhas que essa relação pode trazer. A novela gráca foi 
lançada na França em 2010, já tem diversas versões, 
incluindo para o inglês, espanhol, alemão, italiano e 
holandês, e ganhou, em 2011, o Prêmio de Público do 
Festival Internacional de Angoulême. Além disso, foi lmada em 2012 pelo 
franco-tunisiano Abdelatiff Kechiche e levou a Palma de Ouro, prêmio mais im-
portante do Festival de Cannes. Em tempos de luta por direitos e de novas 
questões políticas, Azul é a cor mais quente surge para mostrar o lado poético e 
universal do amor, sem apontar regras ou gêneros.
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Alexa Santos com Eduarda Ferreira, 
Clara Carvalho e Isabel Bento, a 
engendrar a volta do Clube Safo 
ainda em 2016

Janeiro começou com um grande 
almoço de sócias em Santarém onde 
trocámos experiências e histórias do 
C l u b e  S a f o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ainda em Janeiro participámos nos 
Prémios Arco-íris da Ilga-Portugal 
com sócias também do Algarve.

Em Viseu conversámos com o coletivo
LGBTI Viseu sobre at iv ismo e 
visibilidade lésbica em Portugal.

Eventos
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Tá na Rede
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@eyesneonwide @vulvart_museum @artistagabi

Reunimos várias opções para quem ainda ficará em casa nos próximos 

meses. Está tudo disponível no nosso site! Acesse www.clubesafo.pt



38  

    Durante vários meses temos juntado mulheres que têm relações 
com mulheres em várias atividades, temos contribuído para que se 
volte a falar das questões das lésbicas em Portugal e para podermos 
continuar este trabalho precisamos de vocês.  0000000000000000

 
    

Seja Sócia

    Ser sócia do Clube Safo é querer 
contribuir activamente para a defesa 
dos direitos de mulheres que têm 
relações com mulheres.
    Ser sócia do Clube Safo é fazer 
parte da mudança nas leis e na so-
ciedade. Se queres lutar pela igual-
dade plena entre todas as pessoas 
independentemente da orientação 
sexual, faz-te sócia do Clube Safo.
    Ao fazeres parte de uma associa-
ção de defesa de direitos, assumes 
uma postura de participação activa 
na sociedade, no exercício pleno da 
tua cidadania e contribuis para uma 
sociedade melhor para ti, para nós 
e para todas. 0000000000000000
    Ser sócia do Clube Safo também 
é estar informada, participar nos 
encontros sem pagar taxa de inscri-
ção, ter desconto nas outras 
actividades do Clube. 0000000000

Desde os meus 14 anos que sei quem sou, é 

certo que nem sempre foi fácil, porque tive que

u�rapassar alguns obstáculos, que foram 

aparecendo pelo caminho. Não é fácil assu-

mirmos quando moramos numa ilha, porque 

parece que todo o mundo vai ficar a saber 

quem somos, vão nos olhar de lado e criticar. 

Nada disso importa, o importante é o que vai 

dentro de nós. Mas o certo é que depois de 

libertar-me daquilo que eu achava que era e 

sentia comecei a ser feliz! Acho que cada um 

tem o seu tempo e como todos nós sabemos nem 

sempre é fácil, mas quero que saibam que não 

estão sozinhos. Por vezes estamos a distância 

de um click. 00000000000000000000

Márcia Sousa 00000000000000000

Assinatura Semestral

         12,00 €

   R$60,00 / $14,00

Assinatura Anual

           24,00 €

   R$120,00 / $28,00

     São mais de 20 anos de luta pelas mulheres lésbicas, seja na inclusão social ou na 
educação. Queremos e podemos fazer mais, e para isso precisamos de sócias e 
voluntárias. Manda e-mail para  e faça parte!geral@clubesafo.pt
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