
LES Online, Vol. 2, No 2 (2010) 

52 

 

AINDA, APENAS FANTASMAS 

São José Almeida 
Jornalista do PÚBLICO  

Autora do livro “Homossexuais no Estado Novo”, Sextante Editora, 2010 

RESUMO  

A invisibilidade lésbica continua a ser uma realidade em Portugal. Ainda que haja já movimentos LGBT e 

esteja em formação até o que pode ser visto como uma comunidade e uma identidade gay em muitos meios 

da sociedade portuguesa, o que é facto é que os movimentos mantêm sobre o lesbianismo uma visão sexista 

e machista, em que as lésbicas são aí estigmatizadas não tanto pela sua sexualidade, antes olhada como 

desviante, mas pelo facto de serem mulheres.  

Isso é demonstrado pela falta de visibilidade das mulheres na primeira fila do poder das associações LGBT, 

onde o peso da militância das mulheres é superior ao dos homens. E é exposto de forma cruel no estado 

actual do Clube Safo, que há dois anos é incapaz de eleger uma direcção. 

Portugal mantém assim no início do século XXI a dupla penalização sobre as mulheres lésbicas. Por um lado, 

a estigmatização do lesbianismo, que tem raízes na perseguição e na construção da homofobia ao logo do 

século XX. Por outro lado, o machismo que caracteriza a visão sobre as mulheres na sociedade portuguesa 

ao longo do século XX. 

Um século em que apesar de criminalizada em igualdade de circunstâncias com a homossexualidade 

masculina, a homossexualidade feminina foi remetida para o espaço privado e intimo. E nem sequer foram 

guetizadas em espaços públicos como os homens homossexuais. Antes reduzidas à inexistência no espaço 

da cidade. 

 

“A Associação Clube Safo encontra-se em gestão administrativa desde o início de 2008 por não 

terem sido apresentadas listas à eleição dos órgãos sociais. 

Por este motivo todas as suas actividades estão suspensas.  

Salientamos que a qualquer momento pode ser apresentada uma proposta de lista para os 

órgãos sociais, de acordo com o estabelecido nos estatutos da associação. A partir desse 

momento a Presidente da Mesa da Assembleia Geral procederá à convocatória de uma 

Assembleia Geral para a realização de eleições.” 

Este anúncio/explicação é o que surge quando se consulta o site do Clube Safo 

(http://www.clubesafo.com/news.htm), a única organização de defesa de direitos das lésbicas 

existente em Portugal e que está inactiva há dois anos, de acordo com esta informação incluída na 

entrada do site com a indicação de “Actividades”, sob o título “Actividades 2008 e 2009”. 

http://www.clubesafo.com/news.htm
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O texto citado e a situação do Clube Safo são o retrato lapidar da invisibilidade que ainda atinge 

o lesbianismo em Portugal, apesar de existir um discurso oficial e até institucional sobre a defesa 

do reconhecimento de direitos à população LGBT e de terem sido dados passos importantes na lei. 

Passos que vão desde o reconhecimento do direito à igualdade pelo artigo 13º da Constituição, em 

2001, até à recente aprovação da lei que reconhece no Código Civil o direito ao casamento civil 

entre pessoas do mesmo sexo. 

A invisibilidade lésbica ainda existente na sociedade portuguesa é confirmada pelos números 

apresentados por Nuno Santos Carneiro no seu doutoramento. Assim, no total dos associados em 

associações LGBT que foram por si ouvidos, 57 por cento são mulheres, contra 43 por cento de 

homens. Por outro lado, as mulheres têm uma maior permanência como activistas, ou seja, à 

pergunta sobre se a sua actividade tem “mais de seis meses” responderam sim 57 por cento de 

mulheres e 43 por cento de homens (Nuno Santos a Carneiro, “‟Homossexualidades‟ Uma 

psicologia entre ser, pertencer e participar”, Legis Editora, Colecção Livpsic – Psicologia, Porto 

Março de 2009, Pp. 186/187). Simultaneamente é perceptível à observação que a visibilidade das 

mulheres na direcção de movimentos LGBT mistos é praticamente inexistente também. Só uma 

pergunta: por que razão é que a Ilga – Portugal, movimento cuja escritura fundadora é paritária, 

nunca foi presidida por uma mulher? 

A DUPLA ESTIGMATIZAÇÃO 

Ora, este apagamento, esta incapacidade de um movimento de lésbicas conseguir vingar,  

sobreviver e existir na sociedade portuguesa hoje, quando se vive já a afirmação da identidade 

gay, quer por homens quer por mulheres, quando a existência de movimentos LGBT está 

normalizada e quando entrou no mainstream político e social que a defesa dos direitos LGBT é 

uma causa justa, acontecem precisamente porque em causa estão as mulheres. O que se passa é 

que o machismo dominante na sociedade portuguesa leva a que mesmo dentro do movimento 

LGBT a discriminação da mulher permaneça e que movimentos que são feitos para libertar e para 

defender os direitos de género mantenham e reproduzam formas de discriminação de género, 

quando toca às mulheres. Projecta-se também aqui a fobia anti-feminista. 

O lesbianismo em Portugal permanece, assim, ainda espectral, um lesbianismo-fantasma, como 

conceptualiza Terry Castle, um lesbianismo que existe mas não se mostra e quando por acaso – 

ou por coragem das lésbicas portuguesas que assumem publicamente as suas relações e a sua 

sexualidade – se impõe, então, a sociedade em geral mas também o mainstream do poder 

insistem em não o ver. Um casal de mulheres é quase sempre visto ainda como duas amigas e 

não como duas amantes. 

Esta invisibilidade que continua a ser penosa e penalizante das mulheres, pelo estatuto de 

menorização social que representa, tem raízes históricas que permaneceram em Portugal ao longo 
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de todo o século XX. E estas raízes têm origem no facto de as lésbicas serem duplamente 

estigmatizadas. Elas são-no enquanto mulheres e enquanto homossexuais. Isto porque as 

mulheres em Portugal até aos anos 70 – e em parte até hoje em alguns sectores e meios da 

sociedade –não tinham sexualidade própria. A sua vida sexual existia em função da sexualidade 

dos homens, era uma sexualidade apenas procriativa ou para dar prazer  ao homem– daí a 

imagem antagónica da mãe e da puta. 

Mais: a ideia predominante é a de que uma relação em que não pode haver penetração, 

tradicional pelo menos, pois não há falo, não é uma relação sexual a sério. É algo menor, infantil, 

de mulheres, portanto. Assim, se uma mulher sem homem não tem vida sexual, ou seja, não 

procria nem tem prazer, como é que duas mulheres podem viver uma relação afectiva que passe 

pela sexualidade? Não podem. A conceptualização dos papéis sociais e das relações entre 

pessoas na sociedade burguesa, heterossexual e machista, que obedecia à heteronormatividade 

com vista à procriação, não permitia sequer que tal “aberração” libertária fosse sequer pensada, 

quanto mais nomeada, dita, reconhecida. 

E é essa dupla estigmatização, essa discriminação das lésbicas também como mulheres e não 

apenas como alguém que tem uma sexualidade desviante do modelo de família burguesa, 

heterossexual e procriativa, que está ainda hoje na origem da invisibilidade social do lesbianismo. 

Invisibilidade essa que é de facto apenas e só no plano social. Hoje como ontem. E se hoje no 

plano legal há reconhecimento, antes havia repressão. 

 Expliquemos: no espaço da sociabilidade, na cidade, no espaço da liberdade e da afirmação 

pessoal, as lésbicas não existiam, não tinham direito a serem reconhecidas como tal. Mas quando 

se passava para o plano da repressão, a situação era radicalmente diferente ao longo do século 

XX. Precisando: entre 1912 e 1982, o período em que em Portugal vigorou o enquadramento legal 

e médico, institucional e securitário da homossexualidade, as mulheres homossexuais não tiveram 

de forma nenhuma um tratamento mais brando do que os homens homossexuais.  

IGUALDADE SÓ NA REPRESSÃO 

Logo em 1912, na Lei sobre a Mendicidade, a primeira lei moderna que em Portugal enquadra a 

homossexualidade e a equipara à vadiagem, já que é também vista como uma prática anti-social, 

os homossexuais ficam sujeitos a medidas de segurança. No artigo 24º dessa lei é estabelecido 

em que condições ficam detidas as mulheres que são acusadas de prática de “vícios contra a 

natureza”. E lê-se: “Enquanto não for criado estabelecimento para internato de indivíduos do sexo 

feminino, os que incorrerem nas disposições dos artigos 1.º, 3.º e 5.º da presente lei serão 

internados na cadeia de Lisboa destinado a tais indivíduos (Aljube) e aí sujeitos ao regime de 

trabalho, observando-se em tudo o que for aplicável a presente lei”. 
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As lésbicas apanhadas pela polícia e acusadas da prática de “vícios contra natureza” incorrem 

assim, tal como os homens, em penas de cadeia que são então estabelecidas  “de um mês a um 

ano” e cuja gestão é feita ao nível da estrutura policial até 1945, data em que o Ministro da Justiça, 

Cavaleiro de Ferreira, faz uma alteração estrutural no sistema de Justiça e na forma de aplicar a lei 

que protege a dignidade dos presos e salvaguarda o seu interesse, afastando as arbitrariedades 

da policia: a criação dos Tribunais de Penas. 

Quer antes quer depois desta reforma da Justiça levada a cabo por Cavaleiro de Ferreira, as 

mulheres presas por prática de lesbianismo ou por se vestirem de homem, eram internadas em 

instituições como a Mitra de Lisboa, aberta em 1933. Um tipo de solução que é generalizada a todo 

o país em 1940, com a criação dos albergues municipais para internamento de vadios. 

Este tipo de soluções, como é evidente, era aplicado às mulheres do povo. O que é normal, 

porque uma sociedade socialmente estratificada e classista como foi a sociedade portuguesa ao 

longo do século XX – embora com evoluções e mudanças evidentes, mas em que o próprio peso 

da ditadura dificultava quaisquer devaneios liberais ou libertários – conduz a esse duplo 

tratamento. Por um lado, uma certa permissividade para com os comportamentos homossexuais 

das elites sociais e culturais, por outro lado, a repressão sem contemplações para a classe baixa. 

É isso que explica a profusão de notícias nos jornais até aos anos 40 sobre casos de lésbicas 

do povo que são presas. Bem como que justificam os estudos feitos por psiquiatras como Asdrúbal 

António d‟Aguiar, no Instituto de Medicina Legal de Lisboa – o caso mais celebrizado é o estudo 

pormenorizado de uma rapariga que assumiu identidade masculina, num claro caso transgénero, 

que este médico estudou e descreveu à exaustão e que a historiadora Maria Alice Samara tratou 

sob o nome de Maria-Rapaz, no livro “Operárias e Burguesas. As mulheres no tempo da 

República” (Esfera dos Livros, Lisboa, 2007, pp.261-264). 

A implantação social da nova visão ideológica da sexualidade responsável pelo novo conceito 

de homossexualidade, enquanto sexualidade desviante do modelo de família heterossexual e 

procriativa da sociedade burguesa positivista, que se instala em Portugal no início do século XX, e 

que tem como objectivo a construção do “Homem Novo”, socialmente apto e útil, que contribui para 

o progresso social e que deve estar curado de vícios – o do sexo “contra a natureza”, mas também 

o do jogo e o do álcool, é levada a cabo precisamente com a ajuda desses novos guias da 

sociedade moderna, científica e progressista que são os médicos: os novos decisores sobre a vida 

e a morte, que começam então a substituir a função social do padre. 

A eles cabe explicar a verdade científica da nova ordem social e curar e trazer ao bom caminho 

os que se desviam. Uma doutrinação que, conforme vai dominando a sociedade, sofre uma 

alteração substancial. Quanto mais o novo conceito de homossexualidade como doença anti-social 

se vai propagando, mais aumenta o silêncio público sobre ela. Ou seja, quanto mais é abrangente 

a ideia da homossexualidade como doença, maior o silêncio que sobre ela se faz.  
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Nesse sentido a divulgação pública da repressão sobre as lésbicas é travada. Uma 

silenciamento que acaba por ser a regra e que instala uma cortina de chumbo sobre a 

homossexualidade em geral, mas em particular sobre o lesbianismo. E se os homossexuais 

masculinos são guetizados, são segregados para espaços e comportamentos tipo dentro da 

sociedade, as lésbicas nem sequer têm direito a espaço na cidade. Pura e simplesmente não 

existem. 

BANIDA COMO EXEMPLO 

Mesmo as mulheres de classes altas e das elites culturais que, na passagem de século e até 

aos anos dez do século XX, viviam relações afectivas e sexuais com outras mulheres sem que isso 

fosse escondido, passam a ser perseguidas, ostracizadas. E, quando a sua situação o permite, 

abandonam Portugal. 

O primeiro caso de mulher que é banida da nova ordem social é o de Judith Teixeira. Esta 

poeta é a primeira grande vítima da padronização da sociedade pela nova moral burguesa 

puritanamente apostada em condenar e acabar com os vícios anti-sociais e é soterrada pelos 

acontecimentos de 1923, que ficaram conhecidos como o caso da “corrupção literária” ou o caso 

dos “poetas de Sodoma”. 

Além de Judith Teixeira, a outra grande vítima deste caso foi o poeta modernista António Botto. 

Os dois assumiam o lesboerotismo e o homoerotismo na sua poesia. Há ainda uma terceira vítima: 

Raúl Leal, que teve a ousadia de sair em defesa de Botto, sendo ele também homossexual 

publicamente conhecido. O movimento de estudantes católicos (Liga de Acção dos Estudantes de 

Lisboa) liderado pelo então jovem Pedro Theotonio Pereira, que será ministro e amigo pessoal do 

ditador António de Oliveira Salazar, consegue a proibição dos livros dos três poetas. 

Judith Teixeira é, porém, a única mulher do grupo que é completamente apagada da história. 

Até morrer, a 17 de Maio de 1959, durante 32 anos, ou seja desde 1927, o seu rastro é perdido e 

não há absolutamente informação sobre a sua vida, não se conseguindo sequer perceber se 

permaneceu todos esses anos em Portugal ou se viveu no estrangeiro. Em 1925 edita três 

números da revista “Europa” e  os livros “Castelo de Sombras”, em 1923, “Nua”, em 1926, e 

“Santânia”, em 1927. Em 1926, realiza uma conferência, “De mim. Conferência em que se 

explicam as minhas razões de vida, sobre a Estética e sobre a Moral”. Depois desaparece.  

Em “Homossexuais no Estado Novo” (São José Almeida, Sextante Editora, 2010), a 

investigadora na Universidade de Massachusetts Anna Klobucka refere que o que é mais “ 

impressionante „no caso de Judith Teixeira é o desaparecimento completo dela depois de 1927: 

como é que uma pessoa que se afirmou artisticamente, que dirigiu uma revista, que teve muitas e 

variadas relações no meio cultural lisboeta, pode ser apagada, diria expurgada, tão radicalmente 
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de qualquer registo público durante 32 anos (mesmo assumindo que poderá ter passado uma parte 

desse tempo no estrangeiro)?‟“. 

A mesma investigadora “conclui: „Ela sofreu por causa de uma conjugação de dois aspectos 

distintos da ideologia patriarcal, a dominação masculina e a heteronormatividade, e portanto, de 

acordo com as palavras emblemáticas de Pessoa, „não [teve] lugar, abstracta e absolutamente 

falando‟ em qualquer configuração possível das formas simbólicas do poder. O seu 

desaparecimento é, assim, um sintoma eloquente da sua condição de „lésbica-fantasma‟‟.” (São 

José Almeida, “Homossexuais no Estado Novo”, Sextante Editora, 2010, pp. 93/94) 

APAGADAS DO RETRATO 

Mas o caso de Judith Teixeira, embora seja extremo, não é o único. E nos anos 20, quando o 

rolo compressor da moralização burguesa começou a pressionar de facto a sociedade portuguesa, 

acalentado até pelo regime ditatorial que se instalou a partir de 28 de Maio de 1926, e a fazer valer 

o novo conceito de homossexualidade, as lésbicas portuguesas foram forçadas a perder a 

visibilidade social.  

E na primeira linha da repressão sobre as lésbicas e a sua memória surgem quase sempre os 

descendentes, os filhos, os irmãos, os sobrinhos. A existência na família de uma nódoa, de uma 

ovelha negra, é muitas vezes matizada como uma tia solteira, que vive com a governanta ou a 

empregada. Ou então que após a sua morte vê os seus papéis pessoais e as suas cartas 

queimadas e passa a ser padronizada no mito da tia ou da mãe solteira ou viúva, em suma de 

mulheres solitárias, mesmo quando viveram décadas acompanhadas pelas suas mulheres. Estas 

são invariavelmente apagadas do retrato de família. 

Exemplo da perda de visibilidade do lesbianismo crescente ao longo do século XX é o caso de 

quatro importantes feministas que vinham da primeira vaga de feminismo português e que eram as 

quatro lésbicas mantendo relações de tipo matrimonial com mulheres, relações essas que eram do 

domínio público: a escritora Alice Moderno (1867-1946), que se fechou nos Açores, a primeira 

jornalista portuguesa, Virgínia Quaresma (1882-1973), e a escritora Olga Moraes Sarmento (1881-

1948), que abandonaram Portugal, e ainda a enfermeira Palmira Tito de Morais (1912-2003). ((São 

José Almeida, “Homossexuais no Estado Novo”, Sextante Editora, 2010, pp.113 a 122) 

O caso de Alice Moderno é um caso paradigmático de como a invisibilidade lésbica é imposta 

pela sociedade. Até porque neste caso, é após a sua morte que o lesbianismo de Alice Moderno é 

silenciado. Alice Moderno viveu mais de quarenta anos com Maria Evelina de Sousa, uma relação 

que termina com a morte de ambas, com oito dias de diferença apenas. Mas quando Alice 

Moderno é biografada em 1987, por Maria Conceição Vilhena , Maria Evelina de Sousa surge 

referida no capítulo dedicado aos amigos. E na versão revista desta biografia, publicada em 2001, 
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desaparece por completo. E como “ grande paixão” da vida de Alice Moderno é referida a única 

relação heterossexual que lhe é conhecida. 

Já Virgínia Quaresma teve duas relações prolongadas com mulheres.  E em ambos os casos 

viveu-as sobretudo no Brasil, sendo ambas as mulheres silenciadas na sua biografia, enquanto 

suas companheiras. Também neste caso, a biógrafa de Virgínia Quaresma, Maria Augusta Seixas, 

não refere que, nos anos dez do século XX, quando a jornalista vai para o Brasil a primeira vez, fá-

lo acompanhada da poeta Maria da Cunha Zorro, que faleceu em 1917. A segunda mulher com 

quem Virgínia Quaresma viveu, neste caso durante trinta anos, foi uma senhora apenas nomeada 

como “Madame Silva Passos”, viúva de um jornalista e que é sempre mencionada como 

“governanta”, que morre no início 1960, sendo então Virgínia Quaresma apresentada como alguém 

não que vive a dor e a depressão da perda da sua mulher, mas como quem é incapaz de viver sem 

o apoio da sua governanta. 

O terceiro caso é o de Olga Moraes Sarmento, a mulher que escreveu o primeiro texto feminista 

português, a sua conferência “Problema Feminista”, realizada na Sociedade de Geografia de 

Lisboa, em 18 de Maio de 1906, que foi o momento de lançamento à Secção Feminista da Liga 

Portuguesa da Paz, a primeira associação feminista portuguesa. 

Olga Moraes Sarmento sai de Portugal cedo, antes da Primeira Guerra. Em Paris, conhece e 

vive “durante trinta anos com a Baronesa Hélène de Zuylen, que tinha sido a principal amante da 

poeta Renée Vivian”, relata Anna Klobucka . E a investigadora Maria Andrade, antiga responsável 

da revista “Lilás” refere que “a escritora Olga Moraes Sarmento é um dos grandes nomes do 

feminismo português da Primeira República, que frequentou e privou com os meios lésbicos 

internacionais e que só regressa a Portugal quando rebenta a II Guerra” e explica que, Olga 

Moraes Sarmento ”volta para Portugal trazendo a Baronesa Hélène de Zuylen, porque esta era 

judia, depois vão para Nova Iorque.” 

Nas declarações prestadas para o trabalho “Homossexuais no Estado Novo”, “demonstrando a 

pressão social que existia em Portugal sobre as lésbicas, Maria Andrade salienta o facto de, nas 

suas memórias, editadas em Lisboa, em 1948,” Olga Moraes Sarmento “nunca mencionar „as 

palavras relacionadas com lesbianismo e com judaísmo, mesmo quando fala da fuga ao nazismo, 

quando é óbvio que Zuylen era judia, era uma Rothschild. Mesmo para Olga Moraes Sarmento, há 

coisas que não são ditas.‟” 

Já Palmira Tito de Morais (1912-2003), importante feminista e figura central da história da 

enfermagem em Portugal, tendo durante mais de duas décadas trabalhado fora de Portugal  na 

Organização Mundial de Saúde, viu o seu lesbianismo tratado também como fantasma.  
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O SILÊNCIO DE CHUMBO 

Mas se estas mulheres ainda viveram numa época ou num contexto em que a sua sexualidade 

era mais ou menos pública, o manto da invisibilidade vai descendo com os anos sobre a sociedade 

portuguesa e até aos anos 70 praticamente não há rasto de lésbicas em Portugal, à excepção de 

casos de artistas como Irene Isidro ou do casal Luzia Maria Martins e Helena Félix. E da pintora 

Maluda. O final dos anos 40 e os anos 50 são o período dos anos de chumbo da invisibilidade 

lésbica. 

É de facto no início dos anos 70 que as lésbicas portuguesas começam a ganhar maior 

visibilidade, mesmo nas colónias, em Moçambique e Angola sobretudo. É claro que este fenómeno 

começou a ser visível entre a elite branca, em Luanda houve pelo menos um grupo que se juntava 

ao fim-de-semana numa moradia no bairro Alvalade, o da elite, e que  frequentava os lugares 

nocturnos comuns aos heterossexuais, já assumindo as suas relações. Nesses locais eram visíveis 

já no período  do 25 de Abril, lésbicas negras ou mulatas. O clima de liberdade vivido pelas 

lésbicas em Luanda no período revolucionário permitiu mesmo a realização de um casamento civil, 

autenticado por um notário. Também em Lourenço Marques é possível então  a visibilidade de 

algumas lésbicas da elite branca. Mas o facto de começarem a surgir publicamente com as suas 

relações não significa que o lesbianismo nas colónias fosse mais livre, mais assumido e mais 

visível  do que no continente. 

E mesmo no início dos anos 70 e ao longo dos anos 80, quando por exemplo um grupo de 

lésbicas de estatuto social e intelectual elevado que assumiam na sua vida quotidiana a sua 

sexualidade e as suas relações com mulheres se começa a juntar e a formar o que foi a primeira 

comunidade lésbica em Portugal, na aldeia do Penedo, no concelho de Sintra, o seu lesbianismo 

nunca é explicito, mesmo nos anos 80, este grupo mantém-se no limiar da assunção da identidade 

gay. E as lésbicas do Penedo mantiveram assim o estatuto de lesbianismo fantasma. 

A ruptura é de facto feita pelo Clube Safo, já em 1996, depois de experiências organizativas 

proto-movimentos lésbicos como o grupo que fez a revista “Organa” (1990) e a “Revista Lilás” 

(1993), se assume como a primeira e a única, até hoje, associação de defesa de direitos das 

lésbicas portuguesas. Uma ousadia que o machismo português, associado à homofobia e até 

interiorizado pelo próprio movimento LGBT, não perdoou.  

 

São João do Estoril, 2 de Setembro de 2010 


