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Prefácio

ECOS DE MEMÓRIAS DE MULHERES

F

oi muito agradável conversar com estas dez mulheres, que nos contaram as
memórias mais significativas das suas vidas. São dez mulheres diferentes, de diversas idades (dos 33 aos 93 anos), com vivências e experiências pessoais distintas.
Mas todas com um traço comum que nos faz refletir sobre a nossa existência e a
passagem por este mundo.
Perante os nossos olhos, começaram a esvoaçar as borboletas da infância, os cantares da nossa ruralidade, os sonhos, as desilusões, os preconceitos, as conquistas,
os desejos, a alegria da participação e da conquista de objetivos e, sobretudo, o
gosto de ser mulher em todos os sentidos.
Foi impressionante verificar a paixão pela vida manifestada por estas mulheres que
não têm vergonha da sua história e que a assumem de corpo inteiro, mesmo que
algumas sintam que não foram felizes em muitos momentos. Falam das suas dores
com mágoa e tristeza, mas também falam dos momentos felizes, com um brilho
especial nos olhos de quem acredita que vale a pena viver.
Todas, sem exceção, assumem que, só lutando, intervindo e participando, é que a
mulher pode ocupar o seu lugar de corpo inteiro na sociedade e na família, na luta
contra a violência, a desigualdade e os preconceitos. Nenhuma destas mulheres
quer se fechar em casa, porque consideram que a solidão não traz felicidade.
Este ECOS DE MEMÓRIAS é um registo importante que, embora ainda pequeno,
ajuda a intervenção feminista no trabalho mais organizado, pois entender a história
das mulheres é um passo fundamental para continuar o trabalho no presente, e
prosseguir com a intervenção no futuro.
O meu desejo é que mais ECOS possam ser publicados, para que a história fique
mais completa. Espero que gostem de os ler, como nós gostámos de os registar.
GUIDA VIEIRA
Coordenadora na Madeira do Projeto
“Memórias e Feminismos: Percursos de Vida de Mulheres
no Século XX em Portugal”
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História de Vida: Odete Vieira

DEPOIS DO 25 DE ABRIL, O MEU TRABALHO, A PARTICIPAÇÃO NO
SINDICATO E NAS LUTAS FORAM AS MELHORES COISAS QUE TIVE NA VIDA
Tenho muitas recordações de infância. Era estimada por toda a família.

N

asci em 1919, no dia 24 de outubro. Tenho 93 anos. Eu não ligo, nem me lembro que
tenho esta idade, mas sei que tenho. Faço a minha vida toda normal.
Era a única filha na casa. Tive dois irmãos, um nasceu quando eu tinha sete anos, e o
outro nasceu pelo meio, mas morreu com uma meningite quando era bebé. Tenho muitas recordações de infância. Era estimada por toda a família, era a única menina.
Lembro-me que, quando tinha uns 4 anos, morávamos ao pé duma tia da minha mãe.
Como eu era a única filha e sobrinha, tinha toda a baboseira. Todos os dias, a minha mãe
ia à casa da tia e levava-me com ela, eu gostava. Essa tia nunca teve filhos.
Naquele tempo, dizia-se que o primeiro ovo que uma galinha pusesse tinha que ser comido atrás duma porta por uma criança, para que a galinha fosse boa poedeira. Cheguei
à casa dessa minha tia Clarinha, que chamava de “Inha”, e ela disse assim: “Olha, Odete, a
Inha tem uma coisa para ti.” Uma coisa para mim? Já fiquei louca a pensar no que era. E
ela disse: “A galinha da tia pôs um ovinho. Mas é para tu levares para casa, para a tua mãe
fritar e tu comeres com pão sentada atrás da porta, naquele banquinho que tu tens”. Eu
tinha um banquinho que o meu tio marceneiro, irmão do meu pai, tinha feito. A minha
mãe costumava pôr esse banquinho em cima duma cadeira e sentava-me lá, para que
pudesse comer com todos na mesa grande, ficava junto à mesa. Fiquei toda contente e
vim para casa.

Até hoje nunca mais amuei. Podem fazer e dizer o que quiserem, não sei amuar.
No outro dia, a minha mãe tinha feito para o almoço arroz enxuto com tomate e cebola,
espada frita com cebolada e salada de alface. Eu gostava desse prato. A minha mãe sentou-me e eu nunca disse nada. Pus-me a olhar para o prato e a minha mãe perguntou:
“Não comes?”. Nunca disse nada. E o meu pai perguntou: “Ah rapariga, o que é que tu
tens, para não comeres? Pega já na faca e garfo e toca a comer.” Nada. E eu disse assim: “E
o ovo da “Inha”?!” Queria comer o ovo ao almoço. E a minha mãe disse: “Ah rapariga, isso
é para o lanche, que vou arranjar para tu comeres.” E eu: “Mas eu quero agora!” O meu
pai: “O que é que queres agora?! Faça o favor, pegue no garfinho e na faquinha e coma o
arroz e a espada.” A minha mãe até já tinha tirado as espinhas todas do peixe. E eu nunca
comia, amuei, coisa que nunca tinha feito. O meu pai disse: “Não comes? Vais comer o
ovo mas não é agora. Agora vais comer isso! O ovo dá tempo.” Eu nunca dizia nada. O
meu pai levantou-se da cadeira, tirou o cinto que naquele tempo era de visgo com uns
risquinhos, tirou-me da cadeira, pôs-me no chão e deu-me duas lambadas nas pernas.
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“Isto é para tu aprenderes que nunca mais dizes que não fazes isto ou aquilo. Faça o favor, sente-se e coma o arroz e o peixe.” A minha mãe nunca disse nada. O meu pai estava
a me repreender e fui bem repreendida. Fui para a cadeira, a minha mãe sentou-me em
cima do banquinho e comi o arrozinho e a espadinha, e que bem me soube.
E fiquei sempre à espera. À tarde, a minha mãe fritou o ovinho, molinho, partiu-me o
pão todo aos bocadinhos, pôs-me ali e disse “Agora faça o favor de comer o ovo.” E eu
comi, fui molhando o pão na gema, sentada no banquinho atrás da porta. Até hoje
nunca mais amuei. Podem fazer e dizer o que quiserem, não sei amuar. Se for preciso
falar e dizer as coisas, digo. Posso até discutir. Amuar é que não.
Uma vez, na altura do Pão por Deus, a minha mãe fez-me um saquinho cor-de-rosa com
um pedaço de tecido piquet que o meu tio Silvestre tinha dado. Esse meu tio era dono
de uma casa de bordados, onde o meu pai trabalhava como desenhador e picotador. E
lá fui visitar o cemitério com a minha mãe com o saco ao ombro. Andamos por ali, a ver
as campas, mas passado algum tempo eu já não estava muito satisfeita e queria ir para
casa da “Inha”, pois ela tinha mais Pão por Deus para pôr no meu saco. A minha mãe
disse: “Dá tempo, vamos ali ver aquela campa.” E lembro-me que era a campa da noiva
do meu tio marceneiro, que tinha morrido tuberculosa naquela altura.
Quando chegamos a casa da “Inha”, corri e gritei: “Inha, quero pão-por- Deus!” E ela disse:
“Rapariga, já tens o saco quase cheio e ainda queres mais!” E eu: “Isto vai encher até o fim,
quero castanhas, bananas, laranjas!” Então ela acabou de encher o saco e lá vim para casa
com o meu saco de fruta. Mas não comia nada, queria ver o saco cheio.

Na escola usava um babete com uma franja e com “Não chores” em bordado Madeira.
Fui crescendo e fui para a “Escola das Macacas” quando tinha uns 5 anos. A nossa casa era
alugada, e por detrás passava uma levada. À beira dessa levada, morava um casal com
duas filhas gémeas, que chamavam “As Macacas”, era uma alcunha. Nessa altura, elas já
eram mulheres crescidas e solteiras. A casa era grande e lá ensinavam crianças até os 7
anos de idade. Ensinavam a rezar, a bordar… Eu tinha uma toalhinha para bordar desenhada pelo meu pai, que levava sempre comigo. Ainda a tenho, bordada a vermelho.
Levava o meu banquinho para a escola, cada criança levava o seu, assim como o material para bordar. As “Macacas” gostavam muito de mim. Ao lado, havia uma casa onde
morava uma senhora que fazia trabalhos com giesta. A minha mãe tinha-lhe dito que eu
ia para a escola, e essa senhora disse: “Ah, então vou fazer uma livreira à menina!” Uma
livreira era uma cestinha com duas asinhas onde se levava o lanche dentro.
Nesse tempo, não existiam garrafas térmicas, então a minha mãe tinha uma garrafa de
laranjada onde deitava café para que eu pudesse beber na escola. Nunca gostei de leite,
nem hoje em dia se gosto. Ela embrulhava a garrafa com um guardanapo branco com
uma barrinha em toda a volta, uma franja. E eu usava um babete com uma franja e com
“Não chores” em bordado Madeira. Cheguei a fazer um babete igual à minha neta. O
meu gosto por criar coisas diferentes com bordado já vem desde pequena.
Foram as “Macacas” que me ensinaram a bordar, mas também a minha mãe e a “Inha”.
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Às vezes, gostava de brincar com os meus primos, gostávamos de subir bebereiras e
figueiras, brincadeiras de crianças. Mas a minha tia, quando me apanhava, dizia: “Ah
sua gavina, venha para ali se sentar e bordar, já! Andas aí como um rapaz macho!” E
eu respondia: “Eu vou bordar, eu vou bordar!” E sentava-me ali no banquinho, numa
roda com várias mulheres a bordar. E lá me iam ensinando a bordar vários pontos numa
toalha redonda. Mas o caseado, que era mais complicado, era a minha mãe que fazia.
Quando fiz 7 anos, fui para a escola a sério. Mas não existiam escolas públicas. Só havia
uma escola, onde a minha mãe tinha andado. A minha professora tinha 80 anos e foi
ela que me preparou para o exame da quarta classe. Naquele tempo, a quarta classe
valia mais do que o segundo ano agora. Eu hoje em dia vejo coisas do segundo ano que
alguns não sabem fazer, e eu sei!
Essa escola ficava no Pico Funcho. A professora era solteira mas de gente de posses. Os
pais dela construíram um salão, encostado à casa deles, para que ela pudesse dar aulas
ali a crianças a partir dos 7 anos. E fui estudando, ia todos os dias para a escola, nunca
faltava. O meu pai pagava 10 escudos, e mais perto do fim a professora não queria que
o meu pai pagasse porque eu era boa aluna. Mas o meu pai dizia-lhe: “Não senhora, aqui
tem o seu dinheiro.”

Aprendi facilmente a costurar. Eu tinha aquela vontade de aprender.
Fiz a quarta classe e fui crescendo. Aos 14 anos fui aprender a costurar. Eu gostava muito
de costura, acompanhava sempre a minha mãe quando ela ia à costureira, e ficava lá a
ver a máquina a trabalhar. Aprendi a costurar com uma amiga da minha mãe, que era
costureira. Na casa dela, havia uma sala no rés do chão onde o marido fazia os caixões e
as urnas para os mortos da freguesia, e ela fazia as mortalhas para quem queria. Ainda
hoje em dia sei fazer mortalhas, se for preciso faço.
Ela gostava muito de mim e ensinava muito bem. Aprendi facilmente a costurar. Ela cortava as peças dos fregueses à minha frente, e ensinava-me como fazer passo a passo. Eu
tinha aquela vontade de aprender. A primeira peça que fiz foi um robe para a costureira.
Ela cortou à minha frente, ensinou-me como se fazia, mandou-me alinhavar, eu acertei
e ficava mesmo bom nela. Era uma senhora tão boa, e morreu nova.
O meu pai comprou uma boa máquina de costura Singer, em segunda mão. E eu só queria era fazer roupa. Fiz vestidos para a minha mãe, fiz um robe para a “Inha”, já ia fazendo
roupinhas para bebés, e para vizinhas que me pedissem. E ia ganhando um dinheirinho.

Chamavam-me a “rosa do adro”, do adro da Igreja porque morava mesmo ali.
Fui crescendo, e já era uma rapariga com 17 anos quando pertenci a uma associação
de juventude católica. Morava perto da Igreja. Da minha casa via a porta da Igreja e
o padre, se fosse preciso. A farda era uma saia azul escura, uma blusa azul de manga
comprida abotoada com uma gola de bico, com uma algibeira ao lado com o nome em
bordado Madeira com linha azul escura, boina azul escura com um emblema aplicado,
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e quando tínhamos reuniões usávamos uma braçadeira. Reuníamos na Igreja, íamos a
batizados e casamentos, andava sempre ali perto. Chamavam-me a “rosa do adro”, do
adro da Igreja porque morava mesmo ali. Naquela altura não havia mais nada, e não ia a
mais nenhum sítio. Andava por casa, na casa da minha tia e na igreja.
O padre do Pico Funcho era primo da minha mãe em segundo grau. A mãe dele tinha
um outro filho solteiro, da minha idade, e ele gostava de mim. Nesse tempo, não se podia falar nem namorar, era só olhar! Só que o meu pai não gostava dele porque “tinha
raça de padres”. Ah mãe sagrada! Se eu quisesse mesmo, e ele também, acabaríamos
por casar. Mas ele morreu novo.
Entretanto, mudámos de casa porque a casa onde vivíamos já estava estragada. Viemos
morar numa casa grande e alugámos três quartos. Ainda ficaram 2 por alugar. A casa
tinha muitos terrenos à volta, onde o dono, o Sr. Pereira, cultivava a cana-de-açúcar.
Nessa altura, eu já tinha 22 anos e fazia sempre costura na casa dos meus pais. Fazia
roupa para esta, roupa para aquela, fardas da juventude, o que pedissem.
Lembro-me que, quando havia a recolha da cana-de-açúcar, as canas eram transportadas em carros de bois e isso fazia-se de um dia para o outro, ao fim de semana. Ao
domingo não se trabalhava, e eu ficava a ver aquilo. O Sr. Pereira virou-se para mim e
disse: “Olha pequena, tira um bocado de cana e senta-te aí a chupar!” E eu respondi: “Eu
não posso tirar!” E ele: “Espera aí que já te vou arranjar”. Puxou uma cana, tirou a parte
do troço que é a mais doce, disse-me para ir buscar uma faca e chupar a cana. Assim fiz,
e sentei-me no muro ao pé da portada verde, descascando e chupando a cana, sozinha.

Foi amor à primeira vista. E pensei, “amanhã ele diz que vai passar aqui.”
Quando olhei para baixo, vi um soldado a vir na minha direção. Era o meu futuro marido.
Ele parou e disse-me: “Boa tarde.” Era do continente, estávamos no tempo da Segunda Guerra Mundial e ele estava deslocado na Madeira, na engenharia. Ele perguntou:
“Olhe, este caminho vai dar aonde?” E eu respondi: “Se for sempre para cima, vai ver
uma Igreja Nova, uma outra mais velha e ali é um sítio.” Ele perguntou: “E mora aqui?” Eu
respondi: “Moro, moro aqui”. Mas coitada de mim, inocente, fui respondendo a todas as
perguntas, como o rapaz não era daqui… Depois ele perguntou: “Não tem namorado,
noivo, não está para casar?” E eu respondi: “Para que quer saber da minha vida? Olhe, vá
andando porque se a minha mãe vem pelo terreiro para cá ainda joga uma garrafa de
água em si.” Já podia pensar que era um namorado. Ele disse: “Está bem, amanhã vou
passar aqui outra vez.” Eu não disse nada. E ele perguntou: “Não me oferece um pedaço
de cana?” Cortei um pedaço e dei-lhe, e disse: “Mas tem que tirar essa casca grossa de
fora.” E ele: “Está bem, vou tirar.” E foi-se embora para cima, e eu fui para dentro de casa.
Não disse nada à minha mãe, mas já gostava dele e nunca tinha tido namorados. Foi
amor à primeira vista. E pensei, “amanhã ele diz que vai passar aqui, vou ver se é verdade.” No dia a seguir, mal cheguei à portada, ele já vinha. “Ah mãe, ele já vem acolá.”
Quando ele chegou, disse: “Mas já sabia que eu vinha aqui?” Eu respondi: “Não, ontem
você disse-me que ia passar aqui, sabia lá…” E disse ele assim: “Mas então não quer
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namorar comigo?” E respondi: “Mas eu nunca tive namorados. Não sei. Não estou acostumada com essas coisas.” Ele disse: “Uma rapariga assim nova, então não se vai casar?
Não quer escolher um marido?” Respondi: “Oh sei lá o que vai ser de mim!” Estava acostumada naquela “beatice” toda, igrejas, padres e aquelas coisas todas…
Depois perguntou pelo meu pai, pela minha mãe, por ali abaixo… E eu disse: “Não vale a
pena, não vale a pena. É melhor o senhor arranjar outra noutro lado… Se for apanhada a
falar consigo, o meu pai pode-me bater.” Ele respondeu: “Não, eu gosto é de si. Vou falar
com o seu pai, não vai acontecer nada disso.”
Falei sobre isto com a minha prima Lisete, e ela disse: “Ah a Gilda também namora com
um furriel.” Contei às minhas outras primas, e elas disseram-me: “É melhor tu contares à
tua mãe.” E eu disse: “Mas eu tenho medo.” Lá perto, em cima, havia um mirante. Então
a Belmira, que era muito esperta, disse assim: “Olha, sabes duma coisa? Diz-lhe para vir
falar contigo ali acima, e tu ficas no mirante e ele por baixo e falas com ele que ninguém
vê.” Eu disse: “Está bem.” Estava sempre salva, a portada estava fechada, eu estava num
lugar alto e ele num beco em baixo… Marcámos uma hora e lá estava ele. Fui com as
minhas primas Belmira e Joana, fomos as três para que eu pudesse falar com ele. Elas
nunca me deixaram sozinha. Lá fomos falando, ele chamava-se João. A Belmira, que
era a mais velha, disse: “Mas sabe, o João fala com o tio Vieira e pronto, esclarece. Assim
não dá. Hoje consenti que ela viesse ter consigo, mas a partir de agora não.” Ele então
queria ir logo falar com o meu pai, mas pedi para esperar porque queria contar primeiro
à minha mãe. E assim foi.
Um dia, fizemos uma reunião de mulheres na casa da minha tia, e eu contei. A minha
mãe disse: “Olha, este é um grande problema. É preciso tomar muito cuidado, se o Vieira
sabe disto…” E eu disse: “Mas o pai vai ter que saber, o João quer falar com ele para me
pedir em casamento.” Dito e feito. A minha mãe contou ao meu pai e ele disse: “Isso não
vai dar bom, é gente de fora!...” Mas eu cá gostava dele. O João foi à nossa casa, bateu na
portada e eu fui abrir a porta. O meu pai convidou-o a entrar, falaram de coisas da tropa,
e sobre ele vir do continente, e o João disse: “Mas o que tem isso? Às vezes casamos com
pessoas de outra terra, e não tem nada de mal. Eu tenho família do continente casada
com pessoas de Espanha.” E perguntou como é que podia falar mais comigo. O meu pai
disse: “Olhe, então em vez de andarem na rua a falar, você vem aqui nos dias em que
puder vir.” Por ele vinha todos os dias… e então disse: “Quando eu puder vir, telefono
para a casa de baixo.” Nós não tínhamos telefone, só os ricos é que podiam ter, então
os vizinhos davam-nos o recado. Fomos falando e acertámos o casamento. Casámos na
igreja só com o padre, por isso ainda tenho o BI como solteira. E antes disso, ele mandou
vir um papel a dizer que era solteiro, o meu pai quis confirmar.

Apanhei um desgosto quando o João foi embora, e ele ficou fora durante 2 anos.
Trocámos cartas e mais cartas, ainda tenho a principal guardada como recordação.
Eu cá continuei na minha costura e a viver na casa dos meus pais. A família dele morava
em Barcelos, e cheguei a ir lá. Que belos tempos foram esses. O pai dele era vivo, a mãe
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já tinha morrido e ele era muito parecido com a mãe. Tinha uma meia-irmã, fruto do
segundo casamento do pai.
Nisto acabou a guerra e a tropa teve que se ir embora. Tinham que se licenciar lá e só
depois é que podiam voltar à Madeira. Assim foi. Antes de vir para a Madeira, o João
vivia no Porto com o padrinho, que tinha uma fábrica de tecidos e não tinha filhos, e que
se tinha oferecido para cuidar dele enquanto estudasse lá. Quando o João viajou para
o Porto, já tinha o meu filho mais velho, o Toneca, com 3 meses. Ele ficou desgostoso,
adorava o filho que era tão fofo, tão giro… Não largava o pequeno.
Apanhei um desgosto quando o João foi embora, e ele ficou fora durante 2 anos. Trocámos cartas e mais cartas, ainda tenho a principal guardada como recordação. Depois
de estudar, trabalhou na União Eléctrica Portuguesa, era montador electricista e tinha o
seu trabalho efectivo. Queria que eu fosse para lá com o meu filho. E eu ia ter que deixar
o meu pai, a minha mãe e o meu irmão aqui. A minha mãe tinha um desgosto e não
gostava dele porque não queria que eu fosse para lá. Mas eu não me ia amarrar, uma
rapariga com esta idade… Nessa altura, a minha mãe teve uma trombose, se calhar por
causa disso.
Entretanto, continuei a costurar na casa dos meus pais e comecei a ensinar costura a
raparigas. Um dia, recebi uma carta do João a dizer que ia voltar para cá no barco que
chegava em tal dia. Fui à Pontinha buscá-lo com o meu pai e levei o meu filho, que tinha
17 meses. Parece que estou a vê-lo agora, ia tão bonitinho. Eu levava um vestido de seda
cru oferecido pela Joana, com bordado Madeira. Mal o João saiu do barco, atirou-se ao
pequeno e só depois a mim. Mas fiquei contente, e o miúdo não estranhou nada. Voltámos para casa de camioneta (autocarro), já existia naquela altura.
Na casa onde vivíamos tínhamos três quartos: um meu, um dos meus pais e outro do
meu irmão. O João ficou a morar connosco e arranjou trabalho na Empresa de Electricidade. A minha mãe pegava sempre com o João, mas o meu irmão gostava dele. Passado
algum tempo, tivemos mais um filho, o José Manuel, em 1950.
Vivíamos todos bem, quando um dia ele disse-me: “Olha, vamos para o Porto. Eu tenho
lá o meu trabalho e vamos viver para lá.” E assim ficou combinado. Ele foi à frente, na
altura o Toneca tinha 4 anos. Arranjou casa para nós lá e fiquei à espera que ele me chamasse. Dizia-me que já tinha comprado um fogão e mais coisas.

Quando abri a carta, vi que o João tinha tido um acidente de morte. “E agora que ele
morreu! E eu com os meus filhos aqui. Vou ficar só com os meus pais.”
O carteiro deixava as minhas cartas na venda que ficava acima da minha casa, não tínhamos caixa de correio. Um dia, eu estava a costurar no quintal, era Verão. Como não
passavam carros ali, mandei o miúdo à venda perguntar se havia alguma carta para
nós. Daí a pouco, o meu filho voltou da venda todo feliz a dizer: “Mãe, mãe, tem aqui
uma carta!” Fiquei toda contente. Mas quando vejo um envelope preto e branco com
um risco... Pensei: “Quem será que morreu?” Quem escreveu foi a madrinha do João, e
quando abri a carta vi um pranto lá escrito, a dizer para ter paciência que o João tinha
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tido um acidente de morte. Eu não enlouqueci porque não teve que ser. “E agora que
ele morreu! E eu com os meus filhos aqui, já não vou para lá. Vou ficar só com os meus
pais.” Depois disse ao meu pai, à minha mãe, a toda a minha família, ficaram desgostosos. Ele só tinha 30 e poucos anos.
Depois disso, o meu pai ajudava-me, o meu irmão era solteiro e governava-se. A minha
mãe não trabalhava. Eu também ajudava, e pus os meus filhos na escola. O mais pequeno ia sempre atrás do mais velho, até ficava na porta da escola sem poder entrar porque
era pequenino, mas a professora lá o deixava entrar. Nesse tempo, recebia um seguro de
vida do meu marido para sustentar os filhos, 4 contos por mês até os meus filhos serem
maiores de idade, que na altura atingia-se aos 21 anos.
Trocava cartas com a família do meu marido, e houve para lá uma aldrabice. Eles tinham
uma quinta, a Quinta do Sol, em Barcelos, e venderam para dividir aquilo pela família
toda. O procurador dos meus filhos foi o tio e ficou com quase tudo. Só me restou um
pedaço de terra que vendi por 80 contos. Naquele tempo, era muito dinheiro. E ficou
para os estudos do Toneca.
Fiquei sozinha muito nova. Não é que não me aparecessem pretendentes. Mas naquele
tempo os pais eram brutos! O meu pai trabalhava numa casa de bordados, mas depois
meteu-se no negócio dos vinhos. Havia um fulano duma casa de vinhos que era viúvo e
já não era novo, era mais velho do que eu, e eu falava com ele, conhecia-me como filha
do Sr. Vieira. Um dia, ele perguntou ao meu pai se eu casava com ele. Eu ia passar bem, o
homem era rico. Mas o meu pai disse: “Não é do meu gosto! Vais depois para a casa dele,
o homem tem filhos…” E eu respondi: “Deixe-me descansada que não quero casar!”

Agora vai ser diferente, vou-me governar doutra maneira.
O meu pai gostava muito de mim porque era a única filha, eu é que fazia tudo. Embora
ele também cozinhasse, ele sabia cozinhar. Hoje em dia, todos os meus filhos e netos
sabem cozinhar. A minha família sempre me ajudou. O meu pai chegava cedo a casa
e já tinha o jantar pronto, lavava os netos e dava-lhes de comer. A minha tia dava-nos
sempre fruta e legumes da fazenda.
Só fui trabalhar fora nesta altura, na casa de Bordados Farra, onde trabalhei durante 42
anos. O meu pai gostava muito de ler o Diário, e um dia vi um anúncio a pedir costureiras com experiência para a casa Farra, e caso estivesse interessada podia-me informar
em tal sítio. Eu pensei: “Isto era bom para mim. Sempre recebia 20 escudos de abono,
tinha caixa, médico e tudo. Agora vai ser diferente, vou-me governar doutra maneira.”
Falei com o meu pai, e ele disse: “Agora vais andar para baixo e para cima, com os pequenos!” Eu respondi: “Os pequenos ficam na escola.”
Respondi ao anúncio e fui à Casa Farra às 9h em ponto. Sentei-me e veio ter comigo
o Sr. Farra, e eu disse-lhe: “Eu vim aqui por causa dum anúncio que vi no Diário. Como
sou costureira, gostava de trabalhar fora. Eu trabalho em casa.” Ele disse assim: “Menina
sabe trabalhar?” E eu respondi: “Sei sim senhor, faço qualquer peça de roupa.” E ele disse:
“Então menina, já pode ficar hoje a trabalhar.” Eu respondi: “Sr. Farra, mas o meu pai não
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sabe de nada, e tenho os meus filhos na escola…” Ele disse: “Então amanhã 9h em ponto
a menina já vem trabalhar.” No outro dia às 9h fui lá ter, e esperei que ele viesse. Quando
ele chegou disse: “Menina, venha menina!” Eu era uma pequena nessa altura, com 30 e
tal anos. Parece que estou a ver o Sr. Farra. Pôs o braço por cima de mim, e entrou no
salão comigo. Levou-me até à zona de costura e apresentou-me à empregada, que era a
Aldinha. E disse-lhe: “Olhe, tem aqui uma costureira de tudo!” Virou-se para mim e disse:
“Esta é a empregada. Ela é que vai dirigir os seus trabalhos.” Agradeci e lá comecei a trabalhar. Recebíamos 17 escudos por semana. Mas como eu trabalhava bem, uns tempos
depois aumentaram-me. E a Sra. Farra era muito minha amiga.
Os meus filhos estavam na escola, eu pagava 3 escudos e eles gostavam. A professora
também gostava muito deles. Sempre foram bons filhos. Nunca tive problemas com um
filho, tive sempre uma boa relação com eles. Eram obedientes, ainda o são. Hoje em dia
vivo com o filho mais novo, que já é pai de um casal de filhos. E do meu filho mais velho
já tenho um casal de netos. Tenho duas bisnetas, uma com 12 anos e outra com 7.
O Toneca foi estudar para a universidade no continente. Tinha estudado na Escola
Industrial aqui, tirou lá o curso, estudou durante 17 anos. O meu neto Mauro trabalha
na Segurança Social, é um “menino Jesus”, todos gostam dele. Até os velhinhos. Quando
vai visitá-los, eles dão-lhe um beijo na mão.
Veio o 25 de Abril, com a reunião do Sindicato dos Bordados no Ateneu onde foram
chamadas as forças armadas para correr com os dirigentes sindicais fascistas. Participei
em greves, lutas, enquanto trabalhava na Casa Farra. Uníamo-nos todos quando era
para fazer greve. Dava-me bem com toda a gente no trabalho. Havia um bom ambiente,
tanto com homens como com mulheres. Ainda encontro algumas colegas desse tempo. Nunca tive conflitos, nem amuava nem brigava. Quer dizer, brigava pelos direitos e
dizia: “Isto é assim, não é assado.” E ficava tudo bem.

Eu sempre fui revolucionária no trabalho. Nas reuniões e manifestações sentia-me bem.
Eu sempre fui revolucionária no trabalho. Revolucionária, isto é, exigia mais dinheiro,
aumento, porque os outros ganhavam mais, e mais isto e aquilo, sempre fui assim.
Depois ouvi falar no Sindicato dos Bordados, inscrevi-me. Fui a uma reunião na Rua 5 de
Outubro e ouvi a Guida dizer que quem quisesse podia fazer parte da comissão de trabalhadores. Então fui eu, a Lurdes, a Maria José, éramos as três. Depois elas saíram, não
queriam e fiquei sozinha. Mas fiquei até o fim. Enquanto estive a trabalhar na Fábrica, fui
Presidente da Assembleia Geral do Sindicato durante vários anos e exerci o cargo com
muita honra.
Depois do 25 de Abril, o meu trabalho, a participação no sindicato e nas lutas foram as
melhores coisas que tive na vida. Nas reuniões e manifestações sentia-me bem, estava
com todas e não faltava a nada. Ia a tudo. E às excursões também. Às vezes, sinto saudades desses tempos, e do meu trabalho. Ainda hoje disse que, se fosse trabalhar, dava
conta do recado. Quando trabalhava tinha 15 livros, com modelos de vestidos, lingeries,
os tecidos, desenhos, linhas e pinturas, eu fazia de tudo. E ainda participei em concursos
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no sindicato e ganhei prémios. Tenho uma taça com a data em que ganhei o prémio.
Está lá em casa, em cima da minha televisão.
Reformei-me nova, aos 62 anos. Um dia o Gerente da empresa Sr. José Manuel, chamou-me ao escritório onde estava a Sra. Farra, que me perguntou: “A Odete gostava de se
reformar?” E eu disse: “Dona Farra, mas agora? E o trabalho?” E o Sr. José Manuel disse:
“A Odete se quiser pode se reformar e continuar a trabalhar. Não perde o seu trabalho.
Sempre é uma ajudinha que tem para cuidar dos seus filhos.” E a Sra. Farra disse: “Eu
também me reformei. E sou da idade da Odete. São os nossos direitos!”
Nunca me arrependi de nada. Digo tantas vezes que esta gente hoje em dia não faz
como nós naquele tempo. Nós íamos e furávamos, fazíamos reuniões nas Casas de
Bordados. Já não há gente assim. Fiquei cheia de pena quando rebentaram a Casa Farra
para construir outro edifício, com uma grande mágoa quando a fábrica fechou. Mas não
ficaram a dever nada a ninguém.

Dediquei-me aos meus filhos e eles foram e são o mais importante na minha vida.
Dediquei-me aos meus filhos e eles foram e são o mais importante na minha vida.
Cuidar deles, dar-lhes os estudos, graças a Deus. Estão ambos bem com os seus cursos,
e os meus netos também. A Isabel é professora, o Mauro trabalha na Segurança Social,
tenho um neto aviador lá fora… Tenho muito orgulho dos meus filhos e netos.
Tenho medo de andar de avião. Já fui umas vezes a Canárias e ao continente, mas não
gosto. Prefiro andar de barco. E tenho um filho e um neto aviador, embora o Toneca
nunca tenha exercido a profissão de aviador pois trabalhou na RTP e foi lá que se reformou. Uma vez, estávamos no continente e ele disse-me: “Mãe, hoje vamos dar um passeio num avião que eu vou alugar, cabemos todos.“ E eu disse: “Ãaa?! Eu?! E tu a guiar?
Olha, nem sequer me fales nisso!” Ele disse: “A mãe vai comigo. Se morrermos, morremos
todos.” E começou-se a rir. Lá fomos todos para Barcelos, para uma pista que tem lá, e
ele alugou o avião só por meia hora, era caro o aluguer. Eu disse: “Mas eu não vou, vocês
que vão que eu fico aqui sentada a rezar por vocês.” Ele respondeu: “A mãe não quer, eu
não vou obrigar. Vamos passar aqui por cima de si.” E lá foram eles. Sentei-me ali com um
desgosto e eles levantaram voo e foram até Sintra dar a volta. E eu a rezar, a ver quando
é que ele aterrava ou caía em cima de mim. E ele voava mais baixo, de propósito, para
passar por cima de mim. Quando aterraram, ele disse: “Já viu? Se tivesse ido, tinha dado
um passeio”. Eu respondi “Mas eu não quero, tenho medo.”

Vivam juntos, porque escrever o ABCD não é o que faz o amor lá dentro.
Vivi tudo isto, mas hoje em dia as coisas são diferentes. E digo às mulheres jovens: que
ninguém se case. Amor bastante. Tudo pelo rapaz que tiverem. Vivam juntos, porque
escrever o ABCD não é o que faz o amor lá dentro e o respeito de um para o outro. E
quando não tiverem felizes, vai um para cada lado, qual é o problema? O que interessa
é existir amor e respeito e vontade de viver e lutar pelos nossos direitos.
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História de Vida: Conceição Pereira

PARA MERECERMOS A VIDA, TEMOS QUE FAZER
ALGUMA COISA DE JEITO, POR NÓS E PELOS OUTROS!
Não conheci o meu pai, que morreu muito cedo, mas tive uma infância feliz.

E

u nasci em abril de 1936. Não nasci no Funchal. Nasci no cu da Ilha em relação à
cidade, na freguesia do Seixal no Concelho do Porto Moniz. Não conheci o meu pai,
que morreu muito cedo, mas considero que tive uma infância feliz. Vivia com a minha
mãe e os meus avós maternos e era uma criança estimada. Também tinha por perto os
avós paternos e tios. Embora não tivesse irmãos gostava de brincar e corria pela vizinhança por todo aquele espaço. Não havia carros por isso os perigos eram menores.
Depois fui para a escola. Nem todas as crianças da minha idade estudaram. A minha
mãe é que me ensinou as primeiras letras. Apesar da professora nos bater com a régua
ou com uma vergasta, eu gostava da escola, da catequese, gostava de aprender. Quando completei a quarta classe, acabou-se a escola. Tinha 11 anos. Não havia dinheiro para
pagar um colégio no Funchal. Não havia mais nada. Só a Escola Industrial e o Liceu, no
Funchal. A minha professora ainda falou com a minha mãe, o meu avô também tinha
muito gosto que eu estudasse, mas não havia possibilidades financeiras. Vivia-se em
plena guerra mundial.
E fiquei ali. A minha mãe ensinou-me a bordar desde pequenina. Eu odiava bordar, era
preciso ficar ali sentada. Eu gostava era de andar por lá. Mas tive que aprender a bordar e outras coisas. Eu gostava era de ler. Se apanhasse um livro que alguém me emprestasse era uma loucura. Mas sentada ali a bordar… E trabalhar na terra também não
gostava, mas tive que aprender.

Eu estava habituada a ter a minha mãe só para mim.
A crise começou quando a minha mãe casou, tinha eu 13 anos. Eu estava habituada a
ter a minha mãe só para mim. Ela casou e foi viver na casa que o meu pai tinha feito,
era a nossa casa, mas eu fiquei na casa dos meus avós. Mesmo com aquela idade, tinha
que me sujeitar a bordar para ter um dinheirinho, para comprar um vestidinho ou uns
sapatinhos, aquilo que o meu avô não me comprava. Mais tarde, depois de morrer a
minha avó, fui viver com a minha mãe. A minha mãe teve três crianças de seguida. O
meu irmão tinha pouco mais de 2 anos, e nasceram as minhas irmãs gémeas. Eram três
criancinhas. Não se tinha electricidade, não havia papinhas instantâneas, nem fraldas
descartáveis. Não havia dinheiro. E a gente teve que criar três crianças, enxugar uma
roupinha com um ferro de brasas. A minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava com
as crianças em casa. Foi uma época muito dura e difícil, na situação em que vivíamos.
O meu avô tinha muitas terras, mas era preciso trabalhar. E sabe-se que quem vive da
agricultura nunca vive bem. Mas sobrevivemos.
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Foi uma luz que se acendeu.
As crianças foram crescendo e o meu irmão foi para a escola e era bom aluno. Eu via os
filhos de gente rica que iam estudar, mas eu tinha que ficar por ali. Até que, mais tarde,
apareceu uma senhora a quem eu devo muito. Ela informou-me que nesse ano haveria
exames para regentes escolares e que a Zezinha estava a frequentar a escola da D. Estela
para fazer exame. Foi uma luz que se acendeu. Fui logo falar com a professora, participava nas aulas com os alunos dela e depois vim para o Funchal, tínhamos aulas com o
professor Castro e fizemos o dito exame, eu e as outras colegas.
As regentes eram professoras com poucas habilitações, bastava ter a 4ª classe e passar
no dito exame, quando havia e iam ensinar meninos.
Fui colocada na Ribeira Funda do Seixal, num sítio muito isolado e com acesso muito
difícil. No ano seguinte fui para a Ponta do Pargo, no sítio mais distante do centro da
freguesia, no meio do pinhal. Chamava-se Sítio do Cabo. No inverno, era uma tristeza.
Aquela lama toda, aqueles miúdos com aqueles pezinhos descalços… Entrava nevoeiro
pela escola dentro, havia dias em que não se podia escrever no quadro porque ficava
tudo molhado. Mas eu estava trabalhando, era professora. Ganhava um dinheirinho, 20
escudos por dia, 600 escudos por mês. É que as pessoas ajudavam a gente a viver, senão
não dava para caminhar de casa para trabalhar.
Entretanto, o meu irmão veio estudar para o Funchal. Foi para casa de um tio. A professora dizia: “Ah, mas o Egídio tem que ir estudar.“ Então, como ele tinha onde ficar, eu propus-me ajudar. Incentivei muito e disse: “Seja de que maneira for, o Egídio vai estudar.”
Eu ganhava poucochinho, mas ainda ajudava, fiz tudo para ele começar a estudar. Era
eu quem comprava livros, alguma roupa, e a minha mãe mandava produtos da terra
para a casa onde ele estava.
Estive três anos na escola da Ponta do Pargo. No terceiro ano, fui falar com uma professora que trabalhava no centro da freguesia. Ela tinha os seus alunos de manhã e de
tarde ensinava meninos que queriam continuar a estudar até o 2º ano do Liceu. Nesse
ano, ela tinha alunos no 2º ano. Falei com ela para ir estudar com eles. Ao princípio foi
muito difícil porque não tinha dado a matéria do 1º ano, mas fui trabalhando.Como era
uma pessoa adulta, tinha mais maturidade que os miúdos, comecei a progredir. No fim
do ano fiz o exame e dispensei as provas orais. Foi uma vitória.

A minha tia, que também era regente, disse-me: “Tu com o 2º ano não fazes nada.”
Depois, fui de férias para o Seixal e quando fui ver a minha tia, que também era regente,
ela disse-me: “Tu com o 2º ano não fazes nada. Tens que fazer é o 5º ano. Pede uma
licença para estudar e consegues fazer letras e ciências no mesmo ano, porque tu és
capaz. Pensei no assunto, vendi uma terra que tinha herdado dos meus avós paternos
e vim estudar para o Funchal. Pagava o Lar onde residia, pagava os professores e estudava, estudava bastante. E consegui passar nos exames. Foi uma vitória. Num ano fiz o
2º ano e no seguinte fiz o 5º.
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Quando vim estudar para o 5º ano, as minhas irmãs já tinham feito a quarta classe e a
admissão, e eu prometi-lhes: “Este ano, vocês não podem ir para o Liceu. Mas no próximo ano, hei de ter o 5º ano, e a gente vai arranjar uma casinha para nós os quatro, eu,
vocês e o Egídio. E vocês vão para o Liceu.” Era uma promessa que lhes tinha feito, e elas
estavam à espera disto.

O mais difícil foi arranjar emprego no Funchal.
Mas o mais difícil foi arranjar emprego no Funchal. Entretanto, vendi mais uma terra,
aluguei uma casinha pequenina, as minhas irmãs matricularam-se no Liceu, mas eu
não tinha trabalho. Concorri a tantos lugares, fiz provas escritas, fui fazendo tudo o que
pude. Mas era difícil.
Até que fui trabalhar com um médico de Radiologia. Ganhava poucochinho, mas sempre ganhava alguma coisa. As minhas irmãs, de manhã, faziam o almoço. Era tudo medido, pois tínhamos pouco dinheiro.
Mas, entretanto, fui chamada para a Câmara do Funchal. Tinha feito um concurso escrito, e apareceu uma vaga a seguir e foi para mim. Fui ganhar o dobro do que ganhava
no consultório, tinha um horário de trabalho para sair às 17h30, tinha Caixa Geral de
Aposentações.
Realmente, melhorei de vida. Aluguei uma outra casa, pagava 500 escudos de renda e
tinha três irmãos a estudar. Apesar de melhorar de vida, não era fácil viver com o que se
ganhava naquele tempo. Entretanto, a minha mãe e o meu padrasto vieram morar connosco no princípio do ano letivo.

Fui convidada a participar numa realização dos organismos operários da Ação Católica.
Na altura tinha uma amiga, uma colega de estudo, que morava ao pé da Escola Salesiana, e começámos a fazer actividades na Escola Salesiana, nas quermesses, no coro
para cantar na Igreja com as minhas irmãs... Na quermesse que o Padre Marques fazia
no Campo da Barca, para construir a Igreja da Paróquia de Fátima, eu e as minhas irmãs
vendíamos montes de rifas.
Nestas andanças, conheci uma senhora, a dona Eulália. Ela convidou-me a participar
numa realização dos organismos operários da Ação Católica. Fui a algumas realizações
e, entretanto, foi formado um novo Secretariado Diocesano da LOCF e a presidente indicada, a Zita Nunes, que já faleceu, convidou-me para fazer parte do Secretariado Diocesano, como secretária. Reuníamos o Secretariado, mas também com um grupo mais
alargado de mulheres.
Tínhamos um assistente, o Padre Cruz, que fazia a ligação com a hierarquia. Era um
homem muito evoluído, antifascista (agora não é padre), e eu aprendi muito com ele.
Comecei a ler muitas coisas novas e tornei-me assinante do Comércio do Funchal por
sua influência, que era um jornal antifascista publicado na Região, com âmbito nacional
e internacional.
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Depois, fui a um encontro nacional da LOC/LOCF, onde conheci pessoas de diversos locais do país e contactei com diferentes realidades. Ainda me lembro de se falar na greve
das operárias têxteis de Unhais da Serra. A Manuela Tavares, nas suas investigações,
encontrou referências a essa greve nos arquivos de Coimbra, muitos anos depois.
Algum tempo depois, os organismos operários da Ação Católica criaram o Centro de
Cultura Operária com o intuito de levar a nossa ação a outras pessoas que não se interessavam por organismos religiosos. Estávamos no tempo do fascismo e, quando era
possível, os antifascistas procuravam levar conhecimentos aos trabalhadores que lhes
eram vedados pelo regime.
No Funchal, por influência do então Padre Cruz, criámos uma escola onde leccionávamos o 1º ano do Liceu, o 2º ano, 4ª classe de adultos e inglês. Todos os militantes que
tinham condições para tal davam aulas, gratuitamente, e ainda pagávamos, todos, alunos inclusivé, vinte escudos de quota mensal para a renda da casa e para manter as
actividades que realizávamos: aulas, palestras, convívios…
Eu fazia parte da direção, indicada pela LOCF, e cheguei a ser presidente da Direção do
CCO. Trabalhei muito nas actividades do centro com muito gosto. Só deixei quando fui
para França.

Foi o meu batismo político. E comecei a ter mais conhecimentos.
Foi um caminho que se foi fazendo.
Em 1969, na primavera Marcelista, houve eleições para a Assembleia Nacional e o
Marcelo Caetano deu liberdade à oposição para se candidatar. E formou-se uma candidatura da oposição. Mais perto das eleições houve uma semana de reuniões seguidas,
que se faziam na Fotografia Vicente’s. O Vicente Jorge Silva arranjou lá um espaço, atrás
das cortinas, para nos reunirmos, à noite. Foi realmente o meu batismo político. Aprendi
muito, com estudantes universitários, pessoas formadas, gente que sabia de política.
De mulheres da Ação Católica, só iam eu e a Fernanda Pereira. Ela era parteira e saía de
casa à hora que queria, não tinha que dar satisfações à família. As outras jovens da JOCF,
como a Clarisse, gostariam de ir mas a mãe não a deixava sair à noite, outras tinham
medo…
Escolheu-se os candidatos, que foram o Dr. Fernando Rebelo, o Professor Loja, e o Barroso. Nós, da Ação Católica, queríamos o Dr. Ivo Caldeira, mas ele não foi na lista. Depois
houve uma grande assembleia num prédio que estava em construção na Rua D. Carlos
I. Eles falavam lá em cima, no último andar, e o som ouvia-se pelas escadas abaixo. Foi
nesse dia que conheci o Padre Martins. Estava lá encostado, a fumar cachimbo, e a ouvir.
Eu trabalhava na Câmara, e o Presidente distribuiu um voto do partido do governo a
cada um dos funcionários. E nós, da oposição, metíamos votos da oposição nas caixas
do correio, porque as pessoas não tinham.
Houve as Eleições e, claro, a oposição perdeu. Não havia condições para ganhar, as pessoas nem tinham acesso aos votos da oposição. Mas fizemos campanha, e foi realmente
uma oportunidade de dizer às pessoas alguma coisa, de fazer uma reflexão…
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Foi o meu batismo político. E comecei a ter mais conhecimentos. Foi um caminho que
se foi fazendo.

Tínhamos um chefe que era mais fascista do que todos os fascistas.
Estive a trabalhar na Câmara do Funchal durante cinco anos. Tínhamos um chefe que
era mais fascista do que todos os fascistas. Há quem diga que até os fascistas, salazaristas, não gostavam dele. Era uma tortura aturar aquele homem. No último ano em que
trabalhei na Câmara, fizeram um processo disciplinar à amante que ele tinha lá dentro
e ela foi expulsa. O nosso chefe ficou furioso e queria se vingar em alguém. Havia de
haver alguém que fosse expulso além dela. Então, como eu era linguaruda, e as pessoas
diziam que eu sabia de política, ele achou de descontar em cima de mim. Chamou-me
ao seu gabinete, com uma testemunha ao lado, e foi me humilhando, e mandava-me ler
artigos do código administrativo para mostrar o seu poder, enfim, foi uma tortura. No
dia seguinte tornou a chamar-me, estive lá mais uma hora a ouvi-lo. Mas eu segurei-me
e ele não me torceu. Não lhe dei azo para me fazer um processo disciplinar.
Mas os meus nervos ficaram em frangalhos e fui bater ao psiquiatra. Depois consegui
trabalho num escritório e saí de lá para não enlouquecer. Era o fascismo. Eu tinha
começado a estudar para fazer o 7º ano. Durante um ano, estudei Filosofia com um professor e, por minha conta, estudei Organização Política. No fim do ano letivo, fiz os dois
exames. Fiquei com duas cadeiras de 7º ano. No ano seguinte comecei a estudar outras
duas cadeiras, mas as coisas estavam a correr muito mal. E fui vendo os meus amigos a
sair da Madeira, uns fugiam à tropa, outros saiam da tropa e fugiam para o estrangeiro…

Decidi ir para França em 1972, no Verão. E fui, sozinha, com passaporte de turista.
Falava-se que havia quem estudasse Sociologia na faculdade de Vincennes, em Paris. E
eu não gostava do escritório, havia coisas que não me agradavam. As minhas irmãs já
estavam crescidas, então, decidi ir para França em 1972, no Verão. E fui, sozinha, com
passaporte de turista. Mandei um telegrama ao Pombo, um amigo desertor, e ele veio-me buscar ao comboio.
Quando cheguei a França, envolvi-me novamente com um grupo da JOCF. Eles tinham
o apoio da Ação Católica Francesa. Apoio logístico para reunir, fazer policópias, até para
uma revista que os jovens faziam, e outra para adultos.
O primeiro trabalho que tive em Paris foi a fazer limpeza no jornal “Le Monde” e durante
o dia trabalhava na casa de uma costureira. Era uma vida desgraçada.
Entretanto, meti papéis para obter a carta de trabalho e nunca me deram resposta. Até
que fui trabalhar para uma casa grande onde viviam os assistentes nacionais da Ação
Católica. Eu fazia a limpeza naquela casa toda. Eles preencheram-me os papéis e lá fui,
novamente, entregar para obter a carta de trabalho.
Daí a algum tempo, os papéis vieram indeferidos. Tinha 10 dias para sair do país. Deitei
as mãos à cabeça: “E agora, o que é que eu faço?”
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Arranjei trabalho na casa de uma família francesa, com cinco filhos, eles preencheram-me os papéis para a carta de trabalho e dessa vez consegui. Mas tive de trabalhar lá
durante um ano para cumprir o contrato.

Quando se deu o 25 de Abril, e alguém me telefonou a dizer que havia revolta política
em Portugal, eu fiquei eufórica.
Quando se deu o 25 de Abril, estava ainda a trabalhar nessa casa. Quando alguém me
telefonou a dizer que havia revolta política em Portugal eu fiquei eufórica, desejando
que chegasse à minha hora para sair.
Logo que pude, fui ter a casa de uma amiga que tinha TV. Olhávamos para a TV, mas eles
davam umas imagens fora de contexto, que não explicavam nada. Queriam era denegrir o que se estava a passar em Portugal. Mais tarde chegou a Céu, que vinha de longe
para uma reunião que se faria nesse dia. Estávamos ansiosas, até que chegou o João e
fomos com ele para Saint Michel, onde estava um grupo de portugueses a ouvir rádio
de Portugal. E lá estivemos a ouvir notícias de Portugal até à meia noite. A partir daí, era
ler os jornais, de manhã e à tarde, ir à procura de jornais portugueses, participar em reuniões políticas, indivíduos que não sabiam nada de política faziam versos indecorosos
à mãe do Salazar… Havia de tudo e mais alguma coisa.
Nas minhas férias, vim à Madeira. E onde é que estavam os meus amigos com quem
eu trabalhei? Uns estavam na UPM, outros estavam na FPDM, que era onde ficava o
CCO (Centro de Cultura Operária), na Rua do Pombal. Eu estive nos dois lugares. Bom,
estive a ver aquilo, acompanhada por uma amiga, e a conversar com algumas pessoas.
Depois, fomos ao Comércio do Funchal. Ainda demos uma entrevista para o Comércio
do Funchal.
E voltei para França, fundamentalmente para trazer o diploma de francês da Alliance
Française. Voltei para lá com muita mágoa. Bom, mas sujeitei-me a ficar lá mais um
ano. Nessa altura fazia horas de limpeza na parte da manhã e depois ia para a Alliance
Française.

Voltei para a Madeira em 1975 e trouxe o meu diploma de francês.
Voltei para a Madeira em 1975 e trouxe o meu diploma de francês. Quando cheguei
aqui, ainda fiz duas cadeiras do 7º ano nesse verão e desenvolvi um trabalho com empregadas domésticas.
Para isso, pedi apoio à UPM, que me foi dado pela Ana Milton. Pusemos um anúncio nos
jornais e fazíamos as reuniões no Sindicato das Conservas, que ficava mesmo ao pé da
sede da UPM.
Mas havia a obra de Santa Zita, ligada à Igreja, que se achava no direito de controlar o
sindicato. Um dia, alguém disse para eu ir a Santa Clara ouvir o padre. Quando cheguei
lá, o padre começou a falar contra nós, fundamentalmente contra mim: “Vocês sabem
onde é que eles vão reunir? É na Rua do Castanheiro! Na Rua da FEC! Dos comunistas!”
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O que aquele homem disse contra nós. E eu só queria ajudar as empregadas domésticas
a terem direitos. Não queria mais nada.
Bom, não se criou um sindicato mas reuniu-se com muitas empregadas domésticas,
que estiveram a reflectir e a pensar nos direitos que deviam ter.
Estávamos no verão quente de 75, no tempo dos flamistas e bombistas e era preciso
guardar a sede todas as noites por causa das bombas. Eu ficava lá duas noites por semana. Numa dessas noites, vi fumo a sair do quintal e gritei: “Camaradas, tem fumo
no quintal, pode ser uma bomba.” Foi um grande susto. Só de manhã é que vimos que
era uma bomba com material de guerra que não explodiu porque atiraram à pressa
duma casa e separou-se o rastilho do resto, por isso ardeu o rastilho mas não chegou
a explodir. Se tivesse explodido, íamos todos pelo ar. Nesse ano, pus-me a estudar
para completar o 7º ano, paguei aulas de grego e estudei história sozinha. E no mês de
janeiro comecei a dar aulas de português e francês, mas não tinha habilitação própria,
como muita gente nessa altura.
No ano seguinte, fui para a Escola de Magistério e dava aulas de francês à noite. Isto
durante três anos. Foi muito cansativo. Depois ainda tive de trabalhar mais dois anos no
2º ciclo para poder ganhar habilitação própria e entrar para a profissionalização. Tinha
feito um estágio no ensino primário, mas tive de fazer outro para me manter no 2º ciclo.
Durante esta profissionalização, tive sempre duas colegas a me pisar os calos: uma madeirense e uma coimbrã. No fim, quando houve a reunião para a atribuição da nota
de cada uma, essas foram as privilegiadas e a mim puxaram-me para baixo. Quando
chegou a minha vez de falar, levantei a cabeça e disse: “fica-vos muito bem me darem
esta nota. Eu nem sequer sou do regime. Mas isso não interessa. A mim ninguém me
tira o prazer de ter chegado onde eu queria. A mim ninguém me deu nada. É meu. Não
pedi, não chorei, não fiz coscuvilhices e vou ganhar tanto como os outros. E há quem lhe
tivesse crescido a inteligência quando chegou à Madeira. Em Coimbra teve 12, mas aqui
tem 16.” Ainda me disseram que não era assim que eu defendia a minha nota. “A nota é
minha e eu defendo como eu quiser”. Ponto final.

Foi uma luta para termos um sindicato a sério.
Havia um sindicato de professores provisório. Sindicalizei-me, quando comecei a lecionar e passei a ir às reuniões sindicais. E tivemos que aprovar os estatutos para legalizar o
nosso sindicato. Foi uma luta para termos um sindicato a sério, porque havia gente que
queria um sindicato exclusivo para certas elites.
Entretanto, tinha sido eleito um grupo para a direção do sindicato, no qual eu não fui
incluída “porque era muito conhecida, e isso não caía bem no professorado…” Esse
grupo dirigia o sindicato, mas incompatibilizou-se com o Secretário da Educação, não
aguentaram e desistiram. Iam deitar o sindicato ao chão. Então, eu e algumas colegas, a
Gabriela, a Guida, a Fátima, a Julieta, juntámos um grupo com o intuito de segurar o Sindicato. E formámos outra direção. Nessa altura é que se fez a assembleia, para legalizar
os estatutos. Os estatutos foram aprovados em assembleia e, entretanto, começaram
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a fazer-se reuniões a nível nacional com os sindicatos de professores, para criar a federação, que é hoje a FENPROF.
Começámos a reunir em Lisboa, com representantes dos diversos sindicatos, para criar
a Federação. Ora, o grupo que tinha saído da direção do sindicato na Madeira, e mais
algumas pessoas, contestaram a ida para esta federação porque existiam sindicatos paralelos, no Porto e no centro. Essa era a desculpa.
Quando se chegou perto da criação da federação, o sindicato da Madeira promoveu
uma assembleia geral para decidir se o sindicato integrava a federação ou não. Foi uma
assembleia difícil, porque existiam duas correntes. Lembro-me de ter dito (e está escrito
em acta): “Bom, a assembleia decide. Ou vamos para a federação e temos realmente
uma organização forte, com a cobertura duma federação que tem outra força a nível
nacional, para defendermos os nossos direitos. Ou então ficamos sozinhos aqui, isolados. Mas a assembleia escolhe, a assembleia decide.“ Aí, o tal grupo absteve-se, não
quis assumir a responsabilidade. A outra parte votou a favor, e o nosso sindicato ficou
na FENPROF.
Fomos ao primeiro congresso da FENPROF, à sessão de abertura onde esteve o
Presidente da República. Foi a fundação da federação. E foi a primeira associação sindical que criou o método de Hondt, e eu fiz parte duma lista diferente da maioria e fui
eleita. Fiquei na direção nacional, e representei o nosso sindicato no Secretariado. Mas
Lisboa, nas “altas esferas” ligadas ao PCP, queria mandar em todos os sindicatos. E nós
aqui tínhamos a nossa autonomia regional. Como não lhes obedecíamos, as “altas esferas” da federação mandaram para a Madeira o Francisco dos Açores, para reunir com
professores do PS e do PCP, a fim de manobrar o sindicato. Arranjaram maneira de nos
afastar da Direção, perdemos eleições, e afastaram-me do Secretariado da Federação.
De toda a maneira, continuei a ser sócia do sindicato. Ainda hoje sou, faço parte do
Departamento de Professores Aposentados. E pago as minhas quotas. Participei sempre nas lutas, nas greves, nas assembleias, tive sempre um papel interventivo. Fui delegada sindical em diversas escolas. Mas ainda tenho essa guardada.

Houve o primeiro Encontro da Mulher Trabalhadora
da União dos Sindicatos da Madeira. Foi um encontro muito rico.
Houve o primeiro Encontro da Mulher Trabalhadora da União dos Sindicatos da
Madeira, incentivado pela Guida Vieira, que integrava a USAM e fez muita força para
que houvesse um Departamento de Mulheres da UNIÃO. Foi um encontro muito rico. O
documento que foi feito para esse encontro é um documento histórico, com um estudo
sobre as mulheres rurais, conserveiras, operárias de bordados, e de outros setores.
O encontro foi muito importante, e foi eleito um secretariado para coordenar os trabalhos do Departamento de Mulheres. Eu estava a representar o meu sindicato, pois o encontro era aberto a outros sindicatos para além dos que pertenciam à USAM, e fui eleita
para esse departamento, onde trabalhei 12 anos. O Departamento fez muito trabalho
em prol das mulheres madeirenses, fundamentalmente das mulheres trabalhadoras.
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O secretariado regional da UMAR reunia para discutir as questões da mulher.
Em 1976 foi criada a UMAR. Não estive na assembleia que criou a associação, mas filiei-me. Tínhamos um secretariado regional da UMAR que reunia para discutir as questões
da mulher. Depois, fui indicada para fazer parte da direção nacional, onde estive durante muitos anos, e depois também na assembleia geral.
A UMAR teve altos e baixos, mas continuei ligada à associação. Ia aos encontros nacionais, a formações, a reuniões e custeava as minhas passagens porque a UMAR não tinha
dinheiro. E fiz o mesmo quando fui a reuniões de sindicatos, que considerava importantes, como membro do Departamento de Mulheres da USAM.
A UMAR, a nível nacional, começou a se candidatar a fundos europeus para dar formação. Aqui, na Madeira, também organizámos cursos de formação, em parceria com
o Sindicato dos Bordados. Houve um curso para dirigentes e delegadas sindicais do
Sindicato, um curso para formação em geriatria para mulheres desempregadas, uma
formação pós-laboral com uma forte componente em inglês e informática e um curso
para bordadeiras de casa. Estes cursos foram muito importantes para as mulheres que
os frequentaram e também para os/as formadores/as, porque foi uma forma de nos
ligarmos a muitas mulheres, conhecermos os seus problemas e ajudarmos a orientá-las
em diversos aspectos da vida.
No curso de bordadeiras, tivemos uma mulher que era vítima de violência do marido
há mais de 20 anos. Ela vinha ao curso sem o marido saber e aí ganhou forças para levar
o marido a Tribunal e conseguiu que ele deixasse de beber e de lhe bater. Esta mulher,
apoiada pela UMAR, deu uma entrevista à TV, com imagem distorcida, e aí contou a sua
triste experiência.

Dentro da UDP, fui dirigente e fiz parte do Conselho Regional, durante muito tempo.
A UPM aderiu à UDP no fim do ano de 1975. Não era correto politicamente continuar
com uma associação regional, não podíamos ser partido e achamos que era bom aderir
à UDP, que era um partido de esquerda de âmbito nacional.
A UDP elegeu um deputado em Lisboa para a Assembleia da República e nós aqui
elegemos dois deputados para a Assembleia Regional.
Dentro da UDP, fui dirigente e fiz parte do Conselho Regional, durante muito tempo.
Mesmo a trabalhar e a estudar, fui sempre militante. Em 1992 ia haver eleições para a
Assembleia Regional, e nós realizámos um Encontro Regional das Mulheres Democratas Populares. Aí foi decidido que a Guida faria parte da lista à Assembleia Regional em
lugar elegível. Depois, começaram as más línguas, a Guida desistiu e eu avancei. E fui
eleita para a Assembleia Legislativa Regional.
Quando tomei posse, no primeiro dia em que me sentei naquela Assembleia ao lado do
Paulo, olhei para a frente e vejo o Jaime Ramos e os outros testa de ferro e escrevi no
meu caderno: “Estou aqui nesta Assembleia rodeada de animais. Não fiquem escandalizados, são todos racionais.” Aquilo era uma seca, uma tortura. Eu considerava o espaço
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redondo uma arena. Eu ficava escandalizada quando ouvia certas coisas. Depois passava tardes inteiras ali sentada, a ouvir coisas que não queria ouvir.
Quando me cansava de ouvir aquela patacuada, pegava nas palavras deles e fazia versos no meu caderno.
Não gostava de lá estar. Não foi uma experiência que me satisfizesse. Ainda me lembro
quando a UDP apresentou uma proposta das Mulheres da UDP, para que a Assembleia
Regional tivesse uma comissão eventual para estudar os problemas das mulheres, que
as recebesse e encaminhasse porque elas não sabiam como se defender nem conheciam os seus direitos. E deu um debate danado, porque o PSD não aceitava, dizia que já
existia tudo o que era preciso. E a nossa proposta foi chumbada. Já estávamos habituados aos chumbos, mas lá fazíamos as nossas tentativas.
Mas depois eles formaram uma comissão eventual para as questões da mulher e deixaram-me fora, a mim, que tinha feito a proposta. Mas também não serviu de nada porque
essa comissão nunca reuniu nem fez nada pelas mulheres.
Depois tornei a me candidatar. Apesar de não gostar muito de lá estar, porque tinha que
aturar aqueles canalhas, candidatei-me. Só que não fui eleita e fui para a minha escola
trabalhar.
Entretanto, foi criado o Bloco de Esquerda, que me deu muita alegria. Quando fui à
primeira Convenção do BE, vieram-me as lágrimas aos olhos, olhei para aquela gente
toda e disse: “Era mesmo isto que eu estava à espera. Dum alargamento, dum espaço
maior para fazermos política. Alargar o âmbito e avançar.” E tive o prazer de ser a primeira pessoa, na Região, a se candidatar pelo BE. As primeiras eleições do BE foram para o
Parlamento Europeu, integrei a lista como única candidata da Madeira. Fiz campanha e
deu-me muito gosto.

Para merecer a vida, temos que fazer alguma coisa. A vida é uma dádiva.
Agora, nesta altura da vida, vejo que nunca realizamos todos os sonhos. Mas eu acho
que consegui muita coisa. Não sei se faria tudo igual, há coisas que, decerto, nunca
devia ter feito. Mas há coisas das quais não me arrependo, como as posições que tenho
tomado, as principais lutas onde participei, e tenho a agradecer às pessoas com quem
eu trabalhei. Uma pessoa sozinha não consegue nada. Houve muitas pessoas que me
ajudaram a começar, a continuar, que trabalharam comigo, e é assim. A gente vai fazendo. É preciso aproveitar as oportunidades que temos na vida, e fazer render. Para merecer a vida, temos que fazer alguma coisa. A vida é uma dádiva. Há muita gente da minha
idade que já morreu. Já cheguei aqui, não queria morrer ainda. Mas para merecermos a
vida, temos que fazer alguma coisa de jeito, por nós e pelos outros.
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História de Vida: Florinda Bento

NUNCA GOSTEI DE SER SUBMISSA A NINGUÉM E A NADA,
E ISSO NASCEU COMIGO. E SEMPRE CONVIVI COM GENTE,
NUNCA ME QUIS ISOLAR.
Não fui registada quando era pequena. O meu pai foi ao Registo Civil, mas eles não me
registaram porque faltava dinheiro.

C

hamo-me Florinda Gomes Bento. Nasci em Câmara de Lobos em 1944. Não fui registada quando era pequena. O meu pai foi registar-me, mas faltava não sei se 2
tostões ou 1 tostão, qualquer coisa que faltava para pagar o meu registo. E eles não me
registaram porque faltava dinheiro. E o meu pai, que era teimosinho, disse: “Vocês não
querem registar? Não venho aqui mais.” E não foi. Nunca mais me foi registar.
Desde cedo, senti uma ânsia de saber sempre mais... Sempre, sempre. Devido às condições de vida que os meus pais e familiares tinham. Eram pessoas muito simples, muito
boas, mas com muitas necessidades... E então eu queria ser diferente.
Somos cinco irmãos. Três mulheres e dois rapazes. E a minha relação com os meus pais
e irmãos foi muito boa. Pobre, mas muito boa. O meu pai era uma pessoa que pouco comunicava, mal falava. A minha mãe era mais expressiva, sempre mostrou ser uma pessoa
lutadora. Ela queria dar-nos talvez para além do que podia. O meu pai era mais comodista. Estava mais acomodado, e então ela chateava-se com ele, e nós assistíamos. Mas
aquela discussão era saudável porque deu para a gente sair, procurar outras coisas. E eu
e uma irmã, que foi para a Venezuela, fomos quem mais expressou essa necessidade.

E disse à minha amiga: “Olha, vamos fazer as 25 dúzias cada uma. Mas a minha parte
não vai ser para comprar um relógio, vai ser para me registar porque quero estudar.”
Quando a minha irmã estava na Venezuela, e eu sabia que ela estava mais ou menos
porque ajudava-nos, expressei que queria estudar. E ela deu-me todo o apoio.
Então, devia ter uns 16-17 anos, mais ou menos, quando eu e uma amiga decidimos
fazer 25 dúzias de lenços, cada uma, para comprarmos um relógio. Mas entretanto, eu
pensei: “Eu quero estudar.” E disse à minha amiga: “Olha, vamos fazer as 25 dúzias cada
uma. Mas a minha parte não vai ser para comprar um relógio, vai ser para me registar
porque quero estudar.” E então fiz as 25 dúzias de lenços, depois fui ao Registo Civil, e
registei-me.
A minha irmã que estava na Venezuela, deu-me todo o apoio. Automaticamente, com
a ajuda dela e com o dinheiro das 25 dúzias de lenços, estudei e fiz a quarta classe em
8 meses. E depois de acabar a quarta classe, preparei uma amiga, vizinha, para o exame
da quarta classe. E ela passou. Fiquei contente, foi uma coisa que eu desejava, e transmiti também o que eu queria.
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Eu não podia fazer nada nem seguir nada enquanto não tirasse a quarta classe. Já se
sabe que nessa altura, as crianças não iam para a escola. Ficavam por ali, em casa, a
brincar umas com as outras… Não havia escolas para gente pobre.
Depois da quarta classe, não quis ficar por aí. E então, perguntei à minha irmã se me
continuava a ajudar porque eu queria estudar mais. Então, inscrevi-me no Colégio de
Santa Teresinha, tirei o 1º e o 2º ano de adultos em 8 meses.

Era só bordar, bordar, e eu bordar não queria. Nunca quis bordar. Para mim, ficar ali
sentada era como se me matassem.
Depois, quis trabalhar, arranjar um trabalho. Ninguém na família trabalhava fora, era só
bordar, bordar, e eu bordar não queria. Nunca quis bordar. Para mim, ficar ali sentada era
como se me matassem. Tinha que andar sempre no ar. E então, como tinha essa ânsia,
lá arranjei um trabalho.
Primeiro foi em Câmara de Lobos, numa loja de artesanato, onde se vendia bordado
Madeira aos turistas, uma lojinha que havia lá. Estive aí uns tempos, mas o dono “coitado” ia lá de tarde buscar o dinheiro para beber e ir de noite com as “meninas”. Então,
aquilo não deu nada. Lá tive que partir para outra experiência. Estive noutra loja a trabalhar, mas não era aquilo que eu queria. E os tempos foram passando.

Fui estudar para a Escola Hoteleira, tirei o curso de Economato,
estagiei no Ritz e fui a melhor aluna.
Fui estudar para a Escola Hoteleira, tirei o curso de Economato, estagiei no Ritz e fui a
melhor aluna. O segundo melhor aluno foi um rapaz de Machico. A seguir do estágio,
recebi o prémio de melhor aluna na Escola Hoteleira e fui para a Residencial Phelps
trabalhar como governanta. Eles adoraram, gostaram imenso do meu trabalho e perguntavam: “Olhe, onde é que se preparou?” A residencial estava muito abatida, mal organizada, não tinha beleza, não tinha nada. Eu, de facto, pus a residencial com flores,
com cortinados novos, e o Sr. Barreto adorou aquela remodelação da Residencial. Estive
lá durante uns 8 meses.
O Sr. Barreto, que era o dono da Residencial, deu-me todos os poderes para organizar
a cozinha, o restaurante e os quartos. Mas acontece que ele tinha um genro, que era
quem estava a gerir mais ou menos aquilo, que não ficou muito satisfeito porque eu
estava a ultrapassá-lo. Então, começou a me rebaixar, humilhar, e sorrateiramente. Eu
não aceitei. E disse: “Não. Olhe Sr. Barreto, eu não estou aqui nem para tirar o lugar de
ninguém, nem para ser humilhada. Não tenho nada a dizer de si e da sua família, mas o
seu genro não está satisfeito comigo aqui, porque ele sabe que estou a ultrapassar-lhe
nas competências. E não aceito isto, não foi para isto que quis trabalhar aqui.” Entreguei
a chave e saí. Fui-me embora. E chorei por todo o caminho. Mas pronto, não aceitava
aquela humilhação.
Depois fui para casa, mas sempre, sempre à procura de algo. Entretanto, o meu colega,
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o segundo melhor aluno da Escola Hoteleira, fez algo que não foi do agrado da empresa
e foi “deitado fora”. Mas eu e ele sempre tivemos um bom relacionamento. Pronto, ele
fez um disparate, mas não era por isso que a gente ia deitar abaixo. Ficámos sempre
com o contacto um do outro. Quando tinha uns 27 anos, ele pediu-me em namoro e é o
pai dos meus três filhos, dois rapazes e uma rapariga, que adoro, muito, muito.
Namorámos durante uns 3-4 anos, com ele a viver em Machico e eu em Câmara de
Lobos. Casámos, e tive o meu primeiro filho, o Amílcar, que já tem 38 anos. Depois tive
o Miguel e a Brígida.

Comecei a trabalhar na Matur em 1975. Foi uma experiência extraordinária.
Havia uma camaradagem incomparável.
Fui trabalhar na Matur quando já estava casada e tinha o meu primeiro filho. Tinha que
trabalhar, pois não estava a trabalhar. Comecei a trabalhar na Matur em 1975. Foi uma
experiência extraordinária. Havia uma camaradagem incomparável. Claro que em todos
os trabalhos e postos, há gente duma qualidade e de outra. Há uns que querem avançar,
outros que querem parar, outros que incomodam quem quer avançar, e tudo isso existia lá. Mas havia um grande grupo com uma positividade extraordinária. Muito, muito
grande. E fizemos muitas, muitas lutas. Havia sempre trabalho, mas tínhamos aquela
força, uns levantavam os outros. Quando um estava mais em baixo, vinha tudo em cima.
Foi uma época de trabalho extraordinária. Tanto em camaradagem, como o relacionamento com o turismo, que era maravilhoso. A gente sentia que não eram estrangeiros,
era como se houvesse ali uma família. A gente sentia isso.
Tínhamos um grupo muito forte, de lutadores. Não quer dizer que seja só em
Machico, mas Machico tem uma característica inigualável com o resto da ilha. É composto por pessoas muito lutadoras. E como na empresa, apesar de haver gente também
do Funchal e de Santa Cruz, a maioria era de Machico. A Matur e o Atlantis levantaram
a situação financeira de Machico. Foi uma coisa inigualável. Machico era como uma
cidade nessa altura. Talvez mais do que o próprio Funchal, em termos económicos.

A Matur e o Atlantis foram a riqueza de Machico. Via-se a qualidade daquela gente,
todos tinham as suas casas e boa apresentação.
Lá havia um grande grupo de mulheres, pois havia mais trabalho feminino do que
masculino. A parte da Manutenção era trabalho masculino, mas o resto era quase tudo
feminino. O hotel Atlantis tinha 600 e tal camas, e o empreendimento turístico da Matur
tinha moradias, apartamentos, tinha flats, tinha tudo. Tinha uma piscina olímpica que,
nessa altura, era conhecida a nível mundial, porque em julho tínhamos uma prova de
natação em que participavam atletas de todo o mundo. A Matur e o Atlantis foram a
riqueza de Machico. Via-se a qualidade daquela gente, todos tinham as suas casas, tudo
tinha a sua boa apresentação. Machico era, para mim, mais do que o Funchal.
Mas as coisas foram piorando. A dona do empreendimento tinha negócios por todo
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o país, de norte a sul do continente, e aqui na Madeira tinha aquele empreendimento
inigualável, extraordinário. Tinha muitos negócios, mas amava a Matur, para ela era
tudo. E todos a acarinhavam quando ela chegava. Apesar de ser a dona e nessa altura os
patrões não serem normalmente afáveis para os trabalhadores, ela era diferente. Tinha
uma grande consideração pelos trabalhadores.
Ela tinha dois filhos. Um era a bondade das bondades. O outro era a rebeldia em pessoa, e odiava aquele empreendimento. Ele nos odiava. E juntou-se com uma pessoa
do aeroporto, utilizando a ampliação do aeroporto e da pista, que era pequena para
o tráfego aéreo existente, como justificação para destruir o empreendimento. Ele não
podia destruir doutra maneira. E destruíram, deitaram tudo abaixo. Para nós não havia
razão. Mas foi o que aconteceu, e foi aí que Machico ficou completamente derrotado.

A condição de ser mulher, e de haver um grande grupo de mulheres na Matur,
marcou e puxou pelos homens. Levou-os a ir para a luta com a gente. Marcou muito.
Os trabalhadores lutaram muito, sempre em conjunto, com uma equipa sindical que
até ultrapassava a própria organização sindical. Éramos a força, éramos a força do
próprio sindicato. Eles colaboravam porque não podiam fazer doutra maneira. Colaboravam sabendo que a força estava ali. Mas o objetivo traçado pelos responsáveis era
destruir por completo o complexo turístico. Fizemos reuniões com o director do aeroporto e dissemos que não se justificava a derrota dum empreendimento daqueles para
ampliar uns poucos quilómetros a pista do aeroporto. Fomos contra, protestámos, mas
não tivemos muita aceitação.
Através das colegas, participei na luta política e nas lutas de Machico. Tinha colegas,
camaradas desde o início, como a Josefina, a Celeste, o Jardim… Tínhamos ali uma
equipa muito forte. E com sensibilidade, uns com mais, outros com menos… Todos
queriam lutar. Nem todos com a mesma linha consciente que a sociedade precisava.
Mas tínhamos um grupo que sabia que ninguém consegue nada sem lutar. E os outros
trabalhadores apoiavam-nos também com a sua força. Então participámos em todas as
lutas, Machico era o elo da força da mudança da Madeira. Era isso que eu sentia, e que
me incentivou a participar.
A condição de ser mulher, e de haver um grande grupo de mulheres na Matur, marcou
e puxou pelos homens. Levou-os a ir para a luta com a gente. Marcou muito. Porque
dentro da empresa, que era grande e tinha muitos homens, quem despertou foram
as mulheres. Sempre com a mania masculina deles terem que ir à frente. Mas isso não
nos impediu de sermos quem éramos e de ir para a frente. “Queres-te mostrar maior,
mostra-te. Mas nós estamos aqui presentes.”
Dessa luta, do trabalho, mantenho amizades até hoje. Agora é muito mais difícil porque,
estando todos juntos, é fácil criar amizades e aumentar os contactos. Muita gente saiu
para fora de Machico, porque agora não existe lá nada que junte tanto povo como
aquele empreendimento. O turismo em Machico diminuiu muito. Onde é que estão os
empreendimentos turísticos de Machico? Não existem. Só o Dom Pedro, uma ou outra
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residencial… Com a quebra do empreendimento, a falta de emprego, a falta de empresas empregadoras, Machico foi abaixo, perdeu a sua qualidade de vida, as pessoas
tiveram que sair, e já não é fácil sair, não é fácil encontrar trabalho. E continua em baixo.
Sabemos que a situação não é só de Machico, é regional e nacional, mas a cidade já não
nos dá a qualidade de vida que nós merecemos.
Depois da Matur, estive no desemprego durante pouco tempo. Não me dava mesmo
em casa, tinha que sair e enveredar por outros caminhos. Então, concorri a um trabalho
através da Secretaria da Educação, e consegui um trabalho numa escola de 1ºe 2º ciclo,
no Caniço, como contínua. Estive lá durante 10 anos. E no fim desses anos, já tinha 35
anos de trabalho e pedi a minha reforma. Foi-me facilitado tudo tão rápido. Agora estou reformada, estou feliz, a acompanhar a educação dos meus netos, e mais perto dos
meus filhos, porque nunca estive muito perto deles.

O meu marido nunca fez falta aos meus filhos. Nunca.
Porque eu desempenhei os dois papéis para tudo. Eles nem sentiram a falta do pai.
Vivi com o meu marido durante uns 5-6 anos. E divorciei-me, mas só depois, para não
complicar a situação dos meus filhos. Não a minha, porque eu não precisava duma legalização, mas pelos miúdos eu achava que devia pedir o divórcio. Mas amigavelmente,
sem advogados, sem nada. Nunca os meus filhos viram brigas entre o pai e a mãe, nunca sentiram isso. Nunca houve. Ele foi embora? “Foste? Ótimo. Fico livre para tudo. Olha,
menos um trabalho, menos preocupações para sustentar mais uma pessoa.” Sabia que
eram os meus filhos que precisavam de mim, e esses tiveram todo o meu apoio.
Eduquei os meus filhos praticamente sozinha, mas não foi difícil. Porque nunca estive
só. Tive sempre a ajuda das minhas colegas, tive sempre o apoio de todos. E claro que
eles também foram crescendo, e facilitou-me imenso ter casa próximo do trabalho. Tão
rápido estava no trabalho como em casa, a empresa cedeu-me uma casa. O meu marido
nunca fez falta aos meus filhos. Nunca. Porque eu desempenhei os dois papéis para
tudo. Eles nem sentiram a falta do pai.

Tenho um bom relacionamento com os meus filhos, graças a Deus, com os três.
É uma coisa muito boa.
O meu filho mais velho, Amílcar formou-se em Arquitetura e tem um escritório de Contabilidade e de Arquitetura ligada à Construção Civil, que anda com problemas por
causa desta situação financeira muito degradada e difícil de ir para a frente. O meu
filho mais moço, o Miguel, trabalhou com ele, mas agora como as coisas estão muito
más para a Construção Civil, está a se dedicar a uma horta que eu tenho lá em casa.
Mas ele vai arranjar outra coisa, se Deus quiser. Tem que arranjar mesmo. A minha filha,
Brígida, trabalha na Zara e está muito bem, casou e tem um casalinho de filhos encantadores. O marido dela é um espectáculo de homem, acessível, lutador, e têm a sua vida
bem organizada.
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Tenho um bom relacionamento com os meus filhos, graças a Deus, com os três. É uma
coisa muito boa. Tenho um neto maravilhoso, com a maneira de ser do pai, do meu filho
mais velho, que se separou da mulher. Tenho mais dois netos da minha filha. O meu filho
mais moço é que ainda não me arranjou nenhum neto. Mas vai arranjar quando quiser
e entender.
A situação atual exige que sejamos muito lutadores. A situação social está péssima. Não
é possível ir para a frente. Esperemos bem que mude e vai mudar mesmo. Temos muita
gente inteligente, muito ativa, que não vai deixar isto ir para trás. Temos que ir para a
frente. É isto que eu implanto nos meus filhos. Para lutar, lutar, para conseguirem o que
querem.
Está a haver um recuo inigualável, no que diz respeito aos direitos e às lutas travadas
pelas pessoas. Antes, via-se na cara das pessoas a força para ir para a frente. E hoje não
se vê nada. Hoje está tudo de braço cruzado… No fundo, no fundo, é capaz de haver
força, mas como não há condições na sociedade, o povo não está a ir para a frente.

Eu creio que a força das mulheres continua lá dentro.
Só que não há condições para implantar essa força. Não há condições na sociedade.
A força das mulheres está a se perder, sem dúvida nenhuma. Eu creio que a força das
mulheres continua lá dentro. Só que não há é condições para implantar essa força. Não
há condições na sociedade. Elas têm mais receio, mais medo, porque hoje é difícil uma
pessoa não trabalhar, não ir para a rua trabalhar, não pode se dedicar ao bordado como
antigamente, mesmo que nessa altura não tivessem qualidade de vida nenhuma. As
mulheres de hoje têm a consciência de que, se não vão trabalhar, não têm possibilidades para mais nada. E então, como querem ganhar o emprego e não o querem perder, acomodam-se. E fica a luta um pouco abatida.
Se acontecer alguma coisa, é possível que as mulheres avancem. É possível, mas muito,
muito difícil. Hoje para uma mulher ir para a frente, lutar, como nós conseguimos na
altura… Na altura, poucas eram as mulheres que se manifestavam, e a Guida foi uma
delas, que nos impulsionou bastante, e é pena hoje não podermos.
Há muita coisa por conquistar. Mas o que as mulheres hoje sentem é que já não podem
deixar de trabalhar. A oferta de trabalho na nossa altura era maior, e não tínhamos assim
tanto medo do desemprego. Hoje, toda a gente tem medo de perder o emprego. E a
luta não se faz, de facto, sem perder algo de pessoal. É muito importante.

Eu nunca gostei de ser submissa a ninguém e a nada.
Eu fui questionada por muitas pessoas, porque é que tinha-me metido nesta luta. E que
se eu quisesse desistir que me davam outro posto de trabalho. Eu respondia: “Tenho o
meu ordenado. Tenho os meus filhos para defender. Estou perto dos meus filhos. Estou
bem. E como estou, estou bem.” Sentia-me muito segura. E isso deu força à luta. Eu não
queria subjugar a minha independência por outro posto de trabalho. Era um ponto de
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partida para perder a liberdade e para a minha submissão. E eu nunca gostei de ser
submissa a ninguém e a nada. Desde pequena, nasceu comigo. E sempre convivi com
gente, nunca me quis isolar. Lembro-me de estar com uma roda de amigas a brincar,
quando era pequena, e em conversa com elas, dizia assim: “Olha, eu não me importo de
casar. Mas um filho eu vou ter.” Quer dizer, dizia um filho mas tive três e estou feliz com
eles. Mas não me importava que o meu marido ficasse comigo. Queria ter um emprego,
ter os meus filhos e lutar. Nunca fui acomodada.
Eu acho que combino mais com o povo de Machico do que com o povo de Câmara de
Lobos. Em Câmara de Lobos, as pessoas são inteligentes mas muito acomodadas. Em
parte, talvez pela grande pobreza que existia em Câmara de Lobos que hoje, sem dúvida nenhuma, está muito melhor. Mas existia muita dependência no poder político. Era
uma freguesia muito populosa, e isso convinha ao poder político, também. E o poder
político não correspondeu a esse objetivo com postos de trabalho, com qualidade de
vida. Mas o povo de Câmara de Lobos é muito corajoso, é muito trabalhador, só que ficou
acomodado por certas facilidades que existiram, para que mesmo se acomodassem.

O povo de Machico não se acomoda. Luta, para ter sempre tudo do melhor.
O povo de Machico é completamente diferente. É um povo que gosta de ir à luta, que
quer tudo do melhor, sempre notei. O povo de Machico não se acomoda. Luta, para
ter sempre tudo do melhor. E quem vai a Machico vê. As casas que adoram ter com
qualidade, é completamente diferente. Fazem tudo e mais alguma coisa para conseguir
tudo o que querem e precisam. Sou mais machiquense do que câmara-lobense. E vim
para Machico com 30 e tal anos. Gosto do altruísmo de Machico. Embora, talvez dadas
as circunstâncias sociais, o povo de Machico também se esteja a acomodar. Já não tem
aquele núcleo de 600 trabalhadores da Matur e Atlantis, que puxava pelo povo.
O que tenho a dizer às mulheres é que têm que lutar e nunca se acomodar. Têm que
lutar pelos seus objetivos, porque o comodismo não as leva a nada.
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História de Vida: Maria Ganança

LUTAR PARA QUE O TRABALHO TENHA MAIS VALOR, SEMPRE FIZ
E VOU FAZER ATÉ MORRER!
Quando éramos pequeninas a minha mãe nunca disse que tínhamos que bordar
até tarde. Ela dizia: “Gasta uma linhinha e vai fazendo bem feito”

C

hamo-me Maria Ganança Gomes Garanito, sou natural da Ponta de Sol, tenho 66
anos feitos, com a profissão, até hoje, de bordadeira, da qual me orgulho muito.
Tive 6 irmãos e a minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Tirei a terceira classe até
os 10 anos. Lembro-me de saber bordar quando estava na escola. Naquele tempo não
era como agora. Podíamos estar na escola, mas nas férias aprendíamos a bordar. E bordávamos ao pé da nossa mãe e das vizinhas, quando estavam a bordar.
A minha mãe trabalhava no moinho ao pé da Igreja, que ficava perto da escola, e a
nossa casa ficava a menos de 5 minutos. Andamos nessa escola de freiras. Ainda hoje
não posso com freiras, porque fiquei tão farta. Elas não me maltratavam porque a minha
mãe estava lá perto, pois o moinho onde trabalhava era das freiras. Mas elas abusavam
de nós, queriam que fizéssemos tudo. Mesmo quando não estava ninguém na escola,
ao sábado, éramos chamadas para ir lá ajudar, levar água, enfeitar a Igreja, fazer tudo o
que elas queriam. E não me agradava. Às vezes, eu gostava quando elas me convidavam
para ir ao Funchal, porque a minha mãe nunca ia. Havia uma freira que nos levava sempre ao Funchal. Embora eu passasse muito mal no barco, pois era ainda de barco que
íamos até lá, eu gostava muito de ir. Vomitava de lá até aqui, mas gostava de ir.
Agora fazer o resto… Já se sabe que uma criança não gosta muito de trabalhar. Mas
desde pequenas que éramos organizadas. Eu trabalhava na fazenda com os meus pais.
O meu pai levantava-se cedo para cavar batatas. Então, ia lá buscar as batatas, e só depois é que ia para a escola. Nisto, a minha mãe vinha a casa e cozia as batatas para o
almoço, enquanto deixava um saco grande a moer no moinho. Quando chegava a casa,
o almoço estava pronto.
Mas, ainda antes de irmos para a escola, tínhamos também que deitar comida às galinhas, aos porcos, arrumar a cozinha, e lavar a loiça. Gostávamos de fazer tudo depressa
porque, quando chegávamos à escola, gostávamos de dar uma corridinha, na brincadeira com as outras, e havia vários jogos que brincávamos. A Condessa ou Condessinha,
as Pedrinhas, o Lume… Saltar à corda, eu nunca fui boa a saltar à corda. Mas cantávamos e brincávamos a tanta coisa.
Quando éramos pequeninas, a minha mãe nunca disse que tínhamos que bordar até
tarde. Ela dizia: “Gasta uma linhinha e vai fazendo bem-feito.” Começávamos a bordar
com aquela linhinha e a fazer bem-feito, mas depois já começávamos a fazer malfeito
porque queríamos ir brincar. Então, a minha mãe dizia: “Vai brincar um pedacinho, e
depois vens fazer mais uma linhinha.” Não me lembro com que idade comecei a bordar,
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mas elas diziam que com 4 anos já fazia garanitos para as casas de bordados, não sei se
isso é verdade. A madrinha é que dizia, não sei.
Sei que, quando saí da escola, com 10 anos, comecei a bordar num mealheiro com as
vizinhas. E comecei a ir buscar bordados por minha conta. Um empregado da casa de
bordados Leacock levava os bordados ao Pico do Melro, lá em baixo, ao pé do cemitério.
E de tarde, ia sempre lá buscar os bordados.
Tinha mais irmãs, só o mais moço é que era um rapaz. Éramos 5 raparigas. Uma começou
a estudar desde os 10 anos, fomos pedindo dinheiro para ela ir estudar. As outras
começaram a bordar comigo. Como éramos muitas, e era tudo para dote, eu trazia 5
maços. Quando acabássemos de bordar, ia entregar. E assim fomos passando.
Depois de sair da escola, também comecei a trabalhar mais na agricultura. Mas naquele
tempo, se não fosse o bordado, a gente não tinha dinheiro. Era a única coisa que fazíamos
pela qual podíamos receber dinheiro, ou alguma coisa da fazenda que vendêssemos.

Era uma vida cansativa.
Mas o que vinha da fazenda era para a vida de casa. Embora tivéssemos batatas, “semilhas”, feijão, coisas para deitar aos porcos (e matava-se um porco no Natal), tínhamos
que ir à venda buscar azeite, ou arroz, manteiga e café, mais perto da festa. Na matina,
todos os dias, não bebíamos café, mas comíamos sopa que ficava da véspera. Comia-se
de manhã e sustentava. Naquele tempo, acartava-se rocha, fazia-se paredes e acartava-se um molho de canas, hoje já não é assim. Se fosse hoje em dia, não podiam com um
molho de canas a comer só um papo-seco da venda e a beber uma chávena de café. E
se pudessem com o primeiro, já não podiam com o segundo.
Era uma vida cansativa. Quando já éramos maiorzinhos, íamos regar a fazenda com o
meu pai, plantar as semilhas, por as semilhas no rêgo. Não tínhamos ainda muita fazenda, os meus avós eram vivos. Podíamos fazer as fazendas de pessoas de idade, que
já não podiam, e de outras pessoas. Ficávamos com metade.
Quando se começou a criar gado, primeiro tínhamos uma vaca do casal (os meus pais).
Depois, começámos a fazer mais fazendas, de gente que estava para fora ou doutras
pessoas. Íamos à serra buscar erva para dar de comer à vaca, ao Lume do Mato, e levávamos duas horas para lá chegar. Para voltar para casa com um molho de erva, gastávamos
três horas. No Verão, íamos para a serra quase todos os dias da semana. Quando chegávamos a casa, eram pra aí 14 horas. Então, almoçava-se, lavava-se, e sentava-se a bordar.

Fiquei sem mãe aos 17 anos. Comecei a cuidar dos meus irmãos, eu era a mais velha.
Nisto, a minha mãe adoeceu e fiquei sem mãe aos 17 anos. Comecei a cuidar dos meus
irmãos, eu era a mais velha. Desde o princípio, quando comecei a cuidar deles e a trabalhar no bordado, que nunca fomos de brigar uns com os outros. Hoje em dia, eles dizem
que o que eu fiz era comunismo, mas eu acho que não. Começámos a dividir o dinheiro.
Isto é um dizer, eu podia fazer os lenços todos, ou podia fazer 4, outra fazer só 1, outra
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fazer 3 e outra fazer 2. E uma bordava, outra ia para a fazenda. Mas o dinheiro dos bordados era dividido de forma igual por todas. Tanto para a que fazia o comer em casa,
como para as outras. Era dividido de forma igual para não começarem a brigar. Então
elas diziam: “Ah, isso é o comunismo.” Eu nunca achei que fosse comunismo. Achei que
era solidariedade para com as minhas irmãs e irmão. E foi assim sempre que eu fiz, até
hoje se for preciso.

O povo da Lombada, da nossa freguesia, tinha a água registada. Então o povo disse:
“Não, a gente não dá a nossa água a ninguém”. E começou a luta das Águas.
Quando a minha mãe ainda estava doente, o presidente, que era chamado Regedor
da Freguesia, na altura, no tempo do Salazar, entendeu de fazer uma levada nova que
diziam servir para “aproveitar os desperdícios de água”. Mas a nossa levada passava por
baixo, e construíram a nova por cima e tiraram-nos a água toda. O povo da Lombada, da
nossa freguesia, tinha a água registada. Então o povo disse: “Não, a gente não dá a nossa
água a ninguém.” E começou a Luta das Águas. Fui para lá, tinha mais ou menos 17 anos.
Dormi no calhau da ribeira, desde o primeiro dia ao último. Quer dizer, no último não
cheguei lá porque tínhamos duas vacas de leite e eu tinha que levar o leite. O meu avô
também estava doente, e tive que ir lá lhe dar o comer para depois caminhar.
A polícia foi lá tantas vezes. No primeiro dia, tirámos a água. De tarde, chamaram a polícia e voltámos para trás, fomos embora. Chamaram duas camionetas cheias de polícias na mesma semana. Depois o povo foi sempre para lá, nunca os deixaram tirar a
água. Estivemos lá, de noite e de dia, no calhau da ribeira, durante 3 meses, de maio até
agosto. Mas a 21 de agosto a polícia foi para lá, de noite, como ladrões, às 2h da manhã,
e entraram não por onde estávamos, mas sim pelo outro lado, desceram pela serra. Só
que, quando chegaram lá, já havia mais gente do que polícias. Porque o pessoal tinha
sentido os polícias a passar, e havia sempre gente que avisava: “Olha que vai a polícia às
2 da manhã.” Tocavam cornetas, batiam na porta uns dos outros, e nós todos nos levantávamos e caminhávamos.

Os polícias no calhau da ribeira fizeram pior do que a PIDE dentro dos seus salões.
Nessa altura, houve mortes, presos, do pior. Os polícias no calhau da ribeira fizeram
pior do que a PIDE dentro dos seus salões. Sacrificaram pessoas, tiraram a roupa para
dar pancume, amarraram, crucificaram, andaram com uma rapariga aos trambolhões
depois de morta, que até estava toda negra. Foi uma luta dura na Lombada.
A morte dessa rapariga foi a 21 de agosto, fez agora 50 anos. Até foram lá fazer uma
estátua. A jovem era estudante, tinha muitos irmãos, também já não tinha um dos pais,
e tinha 17 anos quando morreu. Era uma rapariguinha nova, tinha ido a casa, era verão
e estava de férias. Então, também foi para o calhau da ribeira. Muitas pessoas que estavam lá e viram o que se passou, disseram que o tiro foi dado por um polícia da Ponta de
Sol e que era para outra pessoa que andava lá todos os dias. Só que a rapariga estava a
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tirar um sapato, levantou-se e levou com o tiro na cabeça. Foi muito triste.
Depois da morte da jovem, na Luta das Águas, a água foi para dentro da levada nova.
Começaram a dirigir a água da Carreira para cima, e queriam obrigar as pessoas a regar de noite. Houve uma grande revolta. As pessoas estavam mesmo revoltadas, nunca
aceitaram e foram para o tribunal. E conseguiram que as regas fossem feitas de dia.

O meu pai sabia que tínhamos necessidades e deu-nos uma rês duma vaca para
criarmos. Deixámos a rês dar leite, e ficámos com duas vacas, uma dele e uma nossa.
A despesa de casa era o meu pai que pagava, ele trabalhava como nós. E para vestir e
calçar todos os meus irmãos, usávamos dinheiro do trabalho de todas. A Teresa tinha 5
anos e o Manuel tinha 4, eram os mais pequenos. Quando era preciso comprar roupa
para eles, tirávamos do dinheiro de todas. Descontava-se aquele da roupa, e depois
dividia-se o resto que ficava. O meu pai sabia que tínhamos muitas necessidades e deu-nos uma rês duma vaca para criarmos. Deixámos a rês dar leite, e ficamos com duas
vacas, uma dele e uma nossa.
Fazia-se mais fazendas, trabalhávamos muito de dia, e só se bordava à noite. Até às 2-3h
da manhã. Às vezes, aviava tarde da noite. E cantava-se e bordava-se à luz dum candeeiro de petróleo. Só tivemos eletricidade depois do 25 de Abril, e isto passou-se muito
antes. Não se tinha luz, nem telefonia, rádios, não se tinha nada. Apesar disso, eu acho
que esse tempo também era bom. Embora fosse muito trabalhoso, havia mais unidade
entre as pessoas, havia uma maior confraternização entre uns e outros. Ao domingo, estávamos desejando de acabar de almoçar para passear. Passear? Passear era ir até o adro
da Igreja. Muita gente se juntava ali, ponha-se no portal. Íamos até o adro, fazia-se uma
roda com raparigas e rapazes, brincava-se ao lencinho, ao rabalho, brincava-se durante
a tarde e depois vínhamos embora.

Hoje em dia há mais solidão do que naquele tempo.
Era mais divertido do que hoje quando, muitas vezes, estamos ao pé de 4 ou 5 e sentimo-nos mais sozinhas do que nessa altura. Porque está cada um com a sua maquineta
a falar, a falar consigo próprio e nem ouvem o que estamos a dizer. Isso tem-se passado
comigo. Hoje há muito mais solidão do que havia naquele tempo.
Antigamente, a gente ia lutando por melhores dias. Depois da Luta das Águas, houve a
Luta do Leite e eu metia-me em todas. Aprendi pouco, só tirei até a terceira classe, mas
cá ninguém me enganava. E em contas ninguém me batia. Ainda hoje posso não fazer
de cabeça, mas lá me bater não me batem. As contas são sempre com os mesmos algarismos. Muita gente hoje em dia diz assim: “Ah mas não sei… Em que escola aprendeste?”
Os ministros usam tantos algarismos, dizem umas palavras bonitas, bonitas, e a gente
não entende, é para nos enganar. Às vezes digo assim: “Eu não aprendi naquela escola.
Aprendi numa escola que dizia um palavreado que toda a gente entendia. Quando nos
querem enganar, usam umas palavras que não entendemos.” E é disso que não gosto.
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Não quero o que não é meu. Agora lutar para que o trabalho tenha mais valor, sempre
fiz, desde nova. E vou fazer sempre até morrer.
Eu fazia as contas do leite, levava e, se sobrasse dinheiro, como uma vez em que sobraram 6 contos, eu telefonava logo para a funcionária e dizia: “Olhe, chame o senhor
porque ele deu-me muito dinheiro.” Eu devolvia. Não quero o que não é meu. Agora lutar para que o trabalho tenha mais valor, sempre fiz, desde nova. E vou fazer sempre até
morrer. Só quando não puder mesmo falar. Já posso andar pouco, mas enquanto puder
falar, vou falar sempre. Agora, se me faltasse dinheiro, eu também dizia: “As contas não
estão certas, vocês que façam outra vez.” No mês seguinte, ele dava-me o resto que faltava. Tinha uma lista com os preços de tudo, e eu fazia as contas.
Eu acho que não devem ser dadas esmolas às pessoas. É bom haver solidariedade, mas
em trabalho. Hoje em dia, parece que só trabalha quem não sabe fazer outra coisa,
quem não sabe roubar neste país. Porque quem rouba é sempre bom. Agora, quem
vive do seu trabalho é que é bem espezinhado neste país. Eu estou muito revoltada com
este país. Porque não pode ser.
Antes do 25 de Abril, havia bananas nos quintais que apodreciam porque ninguém queria. Só ficavam com os cachos que pesavam mais de 27 quilos, e recebiam 3 tostões por
quilo. Quer dizer, era uma coisa incrível. Não rendia nada. Acartávamos a banana até o
armazém e não recebíamos no dia. Ao cabo de 15 dias íamos buscar o dinheiro. Mas
não ficavam com toda a banana, que no verão apodrecia e só escoava bem no inverno.
Os campos começaram a ficar abandonados, a agricultura não dava nada. A cana-de-açúcar era vendida a 2 tostões ao quilo. E pagávamos 50 escudos para um homem levar
as canas. Era uma tristeza, estava a ficar tudo despovoado.

Quando se deu o 25 de Abril, pusemos um processo ao governo
para a água voltar para a nossa levada.
Quando se deu o 25 de Abril, pusemos um processo ao governo para a água voltar
para a nossa levada. Havia um governador na Madeira, o Azeredo, e ele foi à Lombada
pro-meter que a água iria voltar a correr na nossa levada, mas que tínhamos que cimentá-la. Deram o cimento e o povo pagou a despesa, das obras na levada. Nessa altura,
quem esteve a fazer as contas dessa água e a pagar os homens foi eu. Não fazia parte da
comissão das águas, mas pediram-me para ir lá. Ao sábado de tarde, não podia fazer
outra coisa senão pagar os homens. O senhor da comissão ia lá com o dinheiro, mas
quem fazia as contas e lançava nos livros era eu.
Também começámos a lutar por causa das canas-de-açúcar, para que fossem mais bem
pagas. E tomámos conta do engenho do Hinton. Lançaram bombas de fumo sobre
os manifestantes que foram para o comando, estivemos a dormir no engenho, e também onde hoje é o Instituto do Vinho, porque era do mesmo dono. Vínhamos de noite
por aí abaixo com o cobertor na cabeça. Fizemos negociações, com a ajuda de sindicatos. Lembro-me de fazer parte duma comissão por causa das canas, onde estavam
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3 mulheres da Ponta de Sol, 2 de Machico e mais um grupo. E conseguimos que passassem a pagar 5 tostões por quilo de cada. Mais do que o dobro que estavam a pagar. Aí,
a agricultura começou a se desenvolver. E depois começámos a lutar por outras coisas.
Lutámos para que o leite fosse mais bem pago. Mas entretanto, fizeram a União de
Cooperativas, tomaram conta das cooperativas e trouxeram o leite para o Funchal. E durante muito tempo, não se levava o leite, que era para desnatar, deitar o soro aos porcos
e eles ficavam com a nata para fazer manteiga, que era o que precisavam. Hoje em dia
não há nem vacas, nem leite, é tudo empacotado porque “o que é dos outros é melhor”.
Porque aqui não dá. Está tudo a ficar despovoado. Já não há caminhos, só para carros e
“casas dos compadres”.

No 1º de Maio, logo a seguir ao 25 de abril, eu fiquei em casa, com muita pena,
mas o meu pai foi, e ficou satisfeito em vir ao Funchal e apatanhar o retrato do Salazar.
Quando veio o 25 de Abril, foi muito bom, porque permitiu que toda a gente falasse. O
meu pai nunca participava nas lutas. Eu e a minha irmã, as mais velhinhas, é que íamos.
Mas no 1º de Maio, logo após o 25 de Abril, eu fiquei em casa. E fiquei com muita pena,
mas o meu pai disse: “Eu é que vou.” E ele ficou satisfeito em vir ao Funchal e apatanhar
o retrato do Salazar, que tinha sido jogado da janela em baixo. Fiquei com pena de não
ter ido, mas fiquei também satisfeita pelo meu pai. Ele era muito escravizado, trabalhava
como um negro, era trabalhar, trabalhar, e não ter valor. E o meu pai ficou contente por
lutarmos para que as coisas tivessem valor.
Uma vez, há 6 meses que não pagavam o leite. E o meu pai disse: “Quem é que vai
comigo ao Funchal?” Uma vizinha que também tinha muito leite, e tinha também duas
vacas, disse: “Eu vou com o Sr. Manuel.” E meu pai disse: “A pequena vai comigo.” O meu
pai chamava-nos sempre de “pequenas”, mas eu já tinha 20 e tal anos quando se deu o
25 de Abril. Então, fomos os três ao Jornal da Madeira, que ficava mesmo covil de hoje.
O Alberto João era o presidente do jornal e era também presidente da casa do leite. O
meu pai chegou lá e perguntou: “Onde é que está o Alberto João?” E eles disseram: “É
este senhor.” E apontaram. Só pensei, “Meu Deus, o meu pai não se vai conter”. E o meu
pai disse: “Vai pagar o leite ou não?! Pensa que vou trabalhar para si? Eu trabalho porque
tenho filhos para dar de comer, não para dar a malandros.” Depois, mandaram-nos embora e o meu pai, quando chegou a casa, ainda me disse: “Era porque estavas comigo,
senão ainda lhe ia às ventas.” E mandaram pagar o leite. Mas fomos lá. Não tivemos papas na língua para falar porque, se quem rouba é mais descarado do que a gente, como
é que quem trabalha não tem obrigação de lutar? A gente tem que lutar pelos nossos
direitos.

Havia caciques em cada esquina.
Havia um padre do Funchal que era muito revolucionário, tinha vindo de França. Esse
padre levou um camião no 1º de Maio, para o Funchal. E andou connosco para cá e para
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lá, porque não tínhamos transportes, ajudava muito.
As Forças Armadas iam, nessa altura, fazer sessões de esclarecimento ao povo, diziam-nos que devíamos ouvir todos os partidos e depois votar, com democracia. Mas havia
caciques em cada esquina. Às vezes, as pessoas diziam-me assim: “Maria, tu cala à boca,
que vão-te prender.” E eu dizia: “Não me importo que eles me prendam, vão-me dar pão
e água. Eu trabalho e isso só me dá pão e água. Então é a mesma coisa.”
Na altura do 25 de Abril, eu só bordava para fora.Tinha bordado anos a fio. E depois do
25 de Abril, começaram a dar bordados com caixa. Mas havia gente que não queria, era
um lavar a Deus. Nessa altura havia muito bordado, em cada esquina havia uma pessoa
a dar bordado, e muitas bordadeiras também. Mas diziam que eles eram comunistas, e
ninguém se queria inscrever na Caixa porque “era o comunismo”. Eu disse: “Ai Jesus, isto
não é assim.”
Chegou-se a 1979 e eu gostava de apontar tudo o que estava torto. E então, fui ver essa
água que foi deitada na levada. A água tinha que ser distribuída pelos chamados levadeiros. As pessoas diziam-me assim: “A água não dá para todos.” Havia muitas fazendas
para regar, da Igreja para dentro. Eu disse: “Vai dar.” Íamos regando, debatendo uns com
os outros, e as pessoas disseram: “Não, é melhor meter uma pessoa para andar com a
água.” E lá fui, com uma outra rapariga que era viúva. Nunca nenhuma mulher tinha ido
cuidar da água. E eu disse: “Quem vai cuidar da água somos nós. De noite não se deita
água nos poços. Só se trabalha das 8h da manhã às 8h da noite.” Arrematamos a água
durante 3 meses, e faltavam só 3 meses para chegar ao fim. E eu ainda disse: “É que
mulheres a cuidar da água não vão para a venda beber. A água vai render.” Disseram que
não ia dar, mas no fim de cada semana ainda crescia um dia de água.
Entretanto, quando souberam que eu era levadeira, houve um gajo de lá de baixo, que
chamavam “o bombista” – que tinha posto uma bomba no Lombo da Vargem, na casa
do jornalista Ramos Teixeira, da RTP – que queria ir à minha casa com uma espingarda,
dizem que foi impedido por outras pessoas. Queria-me matar, entendia que eu não tinha nada que cuidar da água, que uma mulher, “aquela comunista”, não tinha nada que
cuidar da água. Mas cuidei da água com a outra rapariga, dei o exemplo e mostrei que
era melhor do que eles.

Era uma rapariga nova, mas tinha 3 sacolas com bordado para despachar.
Fazia dotes de noivos, toalhas de linho, tanta coisa.
Enquanto cuidava da água, levava o bordado e sentava-me no caminho a bordar, ao
pé das pessoas que estavam a regar. Era uma rapariga nova, mas tinha 3 sacolas com
bordado para despachar. Fazia dotes de noivos, toalhas de linho, tanta coisa. Um dia,
passou por lá um senhor da casa de bordados Nóbrega. Vinha da Calheta, onde tinha
ido entregar bordados. E viu-me a bordar uma toalha grande no caminho. Vi o carro
a passar mas não dei atenção. Ele chegou ao pé de mim para apreciar o bordado e
disse: “Então, está a fazer uma toalha?” Eu respondi: “Estou.” A minha irmã, abaixo de
mim, tinha muito jeito para desenhos. E então fazíamos os nossos desenhos. As pessoas
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diziam como é que queriam as peças, arranjávamos desenhos para tudo e ponha-se um
preço por negalho de linha. Então ele disse: “Ah senhora, fique com bordados da casa,
para bordar.” Depois eu pensei: “Estou a bordar sem Caixa. Os outros trazem a Caixa,
dizem que é comunismo mas eu não vou aturar os outros.” As próprias a quem eu levava o bordado queriam pôr no nome dumas e doutras e faziam o que queriam. Até
puseram homens a ganhar a reforma com o bordado. E pensei: “Não, eu não vou com
essas labardeiras bordar. Então eu levo, e nem que seja só para mim, vou ao Funchal
buscar.” Nesse dia, mesmo sem me conhecer, ele deu-me os bordados. E eu disse: “Ah
senhor, mas o senhor nem me conhece.” E ele disse: “A senhora depois vai lá prá semana,
mas já fica aqui com bordados.” Eu disse: “Está bem.” E comecei a bordar para a casa de
bordados a partir desse dia, em 1979.
Continuei a cuidar da água e cheguei a casa com um saco de bordados. As outras disseram: “Ah mulher, quem é que te deu isso?” Eu disse: “Olha, é para a gente bordar. Vocês
não querem bordar? É para ter Caixa dos bordados.” Elas: “Ah, então traz que vamos
fazer.” E lá começámos a bordar, e comecei a dar bordados. As outras, as vizinhas, ficaram invejosas e disseram: “Ah ela dá é um saquinho de bordados.” Porque eu trazia
poucos, estava a começar e não queria mesmo trazer muitos. Eu cá só comecei a dar
bordados daquela casa, para fazer tudo certo.
Desde o 25 de Abril que estava inscrita na União do Povo da Madeira. Desde o princípio.
E depois na UDP. Vinha a reuniões por causa do leite, das canas. Ajudaram-nos quando
ocupámos o engenho, levaram comer. Distribuíram comunicados à população, estávamos sempre apoiados por gente do Funchal. Havia solidariedade. Havia também pessoas dos Sindicatos da Construção Civil, dos Bordados, que nos ajudavam. Os sindicatos
iam lá ver se precisávamos de alguma coisa. Hoje em dia já não é assim, é bem diferente.

Comecei a participar na luta, para que as bordadeiras tivessem,
todos os anos, aumentos no bordado.
Fui trabalhando e inscrevi-me no Sindicato dos Bordados. Inscrevi-me na Caixa em 1980
e depois no sindicato, onde já havia bordadeiras inscritas. E comecei a participar na luta,
para que a bordadeira tivesse todos os anos aumentos no bordado. Andamos pelas
freguesias a reunir com bordadeiras, nos adros das igrejas, nas sacristias, por todo o
lado. Onde a gente podia. Depois, começámos a ir de porta em porta, pois os padres
já não nos deixavam reunir nas igrejas. Chamavam-nos “testemunhas de Jeová” por ir
de porta em porta. Aos poucos, as pessoas começaram a conhecer-nos, já vinham ao
sindicato. Depois lutámos pelo subsídio de natal, para acabar com as linhas… Fomos
organizando lutas nas quais, embora fôssemos apoiadas por um partido mais pequeno,
tínhamos sempre o povo ao nosso lado. É preciso saber ter a razão sempre do nosso
lado, para que as lutas tenham como fim ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos.
Sozinhos, não conseguimos.
Quando lutámos para acabar com as linhas – a bordadeira pagava as linhas do bordado para os senhores da casa – eu dizia assim: “Não pode ser. Então um trabalhador
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leva a enxada, mas não leva o cimento para uma obra. Não leva a pedra. Não compra o
material para fazer a obra.” Ainda me lembro do Presidente do Instituto do Bordado da
Madeira falar comigo todo alterado. Ele ainda dizia que defendia as bordadeiras, mas
ficou bravo e disse-me que eu ia ser chamada para separar linhas nas casas, porque as
bordadeiras queriam ficar com as linhas. Eu disse: “Olhe, eu faço sopa é com batatas,
semilhas e couves. Não é com linhas.”
Em 1980-1984, havia na Madeira mais de 34.000 bordadeiras inscritas na segurança
social, sem contar com as que não estavam inscritas. Só no concelho do Porto Moniz
é que havia menos bordadeiras. E no tempo da segunda guerra mundial, havia ainda
mais. Enquanto os homens começaram a emigrar, depois da segunda guerra mundial,
as mulheres ficaram por aqui. Depois de emigrarem, alguns deixaram as mulheres aqui
a cuidar das terras e dos filhos e nunca mais fizeram caso delas. Mas os que fizeram caso,
disseram para as mulheres irem ter com eles, e aí houve uma redução no número de
bordadeiras. Mas agora é uma miséria.
Em 1980 também fui para a União dos Sindicatos da Madeira, para o Departamento de
Mulheres. Depois fizemos parcerias com organizações internacionais que apoiavam o
nosso sindicato, havia intercâmbios. O nosso sindicato teve grande fama internacional
e fomos a vários países. Fomos a Cabo Verde para ensinar bordadeiras a fazer melhores
acabamentos, desenhos e bordados, a aperfeiçoar o trabalho. Porque, por exemplo, o
bordado era mal desenhado, usavam papel químico e o traço não caía, ficava debaixo
da linha, era muito mau.

Já tenho dito que, se não fosse o bordado, eu não seria conhecida.
E conhecer a luta de outros países é importante e encorajador.
Já tenho dito que, se não fosse o bordado, eu não seria conhecida. E conhecer a luta de
outros países é importante e encorajador. Embora haja quem diga que somos pequeninos, não nos devemos reduzir à nossa insignificância, pois representamos muito atrás
de nós. E muitos outros setores têm que ter isto em conta. É preciso lutar, ajudar e saber
o que se passa nos outros países. Eu já estive na Inglaterra, em Cabo Verde, na Índia, na
Turquia, e tudo através do sindicato.
Esses países queriam nos ajudar porque, apesar de haver muitas bordadeiras inscritas
no sindicato, a quota era muito pequenina, porque era calculada conforme o que ganhávamos. E se ganhávamos pouco, a quota era reduzida.
Em 2004, demos um curso para bordadeiras no sindicato. Embora o Instituto do Bordado devesse ajudar e dar cursos a bordadeiras, era muito raro fazer isso, e quando o fazia
era “como eles queriam”. Então, quisemos mostrar que tínhamos qualidade e sabíamos
bordar. Que se podia inovar o bordado e aplica-lo de forma diferente. Eu e uma estilista,
com a coordenação do sindicato, demos esse curso a 16 bordadeiras e também aplicámos o bordado em vestuário.
Só depois disso é que o Instituto reconheceu que as nossas bordadeiras tinham capacidade. Então, em 2007-2008 começou a me convidar para ir a feiras internacionais
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mostrar como é que se faz o bordado à mão. Porque alguns nem sabem diferenciar
o bordado à mão do bordado à máquina. Houve um caso que me deu para rir. Na
América, em Nova Iorque, eu estava numa feira, quando uma senhora foi ver o bordado. Viu-me a bordar e disse: “Sim senhores, esta senhora borda que é uma perfeição.
Parece bordado à máquina.” Disse ao contrário, eu é que bordava como a máquina. Mas
a máquina borda de carreira, à mão é bem devagar. Nessas feiras, também se mostrou
como é feito o bordado à mão e que leva tempo a fazer. Há muita gente que pensa que
se borda uma toalha num instante.

Senti que estas viagens foram muito importantes, e senti um orgulho imenso.
Senti que estas viagens foram muito importantes, e senti um orgulho imenso. De ir a
um país conhecer outras pessoas. Por vezes dizemos que estamos piores, mas ainda há
outros piores do que nós. Na Índia, por exemplo, as bordadeiras são mais exploradas, é
difícil, e as condições do país também não ajudam. Aqui, lutámos há muitos anos por
direitos, e essa gente ainda tem muito menos direitos do que nós. Mas trabalham muito.
Quem não tem direitos, tem trabalho. Trabalho, sem direitos e sem nada, há sempre.
Agora, com direitos…
Participei em congressos na USAM, mesmo a nível do Departamento de Mulheres, e reuniões a nível nacional, e fui vendo o que se passava em Lisboa e noutros países. É nessas coisas que vamos buscar a força, a unidade para lutar e saber o que se está a passar
nos outros sítios. Quanto mais unidade e mais saber, mais a gente tem força para lutar.
A UMAR, para mim, é também uma organização importante, que tem estado desde o
início a ajudar a nossa luta.

Se não fossem essas organizações, estava lá num cantinho da Ponta de Sol,
ninguém sabia que eu existia.
É preciso que as pessoas saibam que, quanto mais organizações existirem para nos
ajudar, temos que participar. Se não fossem essas organizações, estava lá num cantinho
da Ponta de Sol, ninguém sabia que eu existia. Se eu não participo nas coisas, não posso
saber, é preciso haver participação dos cidadãos. Eu fico incrédula, como é que tanta
gente, hoje em dia, que se diz revoltada, massacrada, já nem pode falar, fica no seu
canto e não participa. Já não têm confiança, já não acreditam em nada, não acreditam
nos políticos, não acreditam nas pessoas, porque há pessoas que fazem de tudo para
que os outros não sejam acreditados, e depois mete-se tudo no mesmo saco. Eu fico
muito revoltada.
Participei sempre na política. Primeiro na UPM, na UDP, depois no Bloco de Esquerda.
Fui toda briosa quando fui votar. Quando me disseram que podia votar no 25 de Abril,
eu fui toda chique, de saia vermelha e blusa amarela, votar. Nunca deixei o meu voto
por deitar na urna. E hoje em dia, há gente que diz assim: “Eu não vou votar.” Desde que
entrou este governo que oiço toda a gente a dizer mal dele. Não há um que não fale.
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Mas uns não vão votar e só falam do “calhau miúdo”. Outros já nem sequer falam. Outros
dizem que são todos iguais. Quando oiço isso, eu digo: “Já não posso mais. Porque nem
todos os políticos são iguais.” Eu sempre fui e nunca estive em lugar de destaque aqui na
Madeira, nem na Assembleia, nem sequer na Junta de Freguesia da Ponta de Sol. E fico
admirada ao ver partidos lá como o PS, CDS, desde o princípio, na Câmara, Assembleia
Municipal ou Junta de Freguesia sempre a votar a favor de tudo. É só aprovar e vir-se
embora. E como é que se diz que os partidos são todos iguais? Eu nunca estive lá. Nem
assinava isso. Pelo menos ia votar contra, e explicar porque tinha votado contra.

O que eu sempre mais gostei foi de bordar. Porque eu gosto do bordado. Hoje em dia
demoro muito mais do que quando era jovem. Mas sinto-me muito realizada.
Gosto muito da minha vida. Antes, trabalhava na fazenda e bordava. Agora, o que eu
sempre mais gostei foi de bordar. Porque eu gosto do bordado. Hoje em dia demoro
muito mais do que quando era jovem. Mas sinto-me muito realizada. Embora a reforma
seja pequena, estou muito mais descansada hoje do que quando não recebia nada,
quando muitas vezes chegava a meio do mês e já não tinha dinheiro.
Bordo sempre. Sempre, até à 1h da manhã. E participo sempre. Embora tenha dificuldades em andar e sofra da coluna, não me dá para ficar parada. Eu gosto de participar
e não gosto de ficar em casa fechada. Ao domingo eu tenho que passear, andar, fazer a
minha vida. Faço o meu comerzinho e caminho. O domingo é para passear. Já foi com
idade avançada que tirei a carta de condução, mas venho sempre ao Funchal e faço a
minha vida. Tenho o meu carrinho, não espero por ninguém para vir – está reles agora
para deitar gasolina, que aqui é muito mais cara do que no continente, mas quando não
se puder, encosta-se. E venho às reuniões, ainda estou na direção do sindicato. Mas já
estou reformada e têm que vir outras para o meu lugar.
Hoje em dia, é bem difícil que as pessoas venham para a luta. É preciso que cada pessoa
tenha a consciência de que é preciso lutar por si, porque ninguém luta por nós nem nos
dá nada.
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História de Vida: Assunção Silva

FUI UMA MILITANTE DE CAUSAS, FIZ DISSO A MINHA VIDA,
ASSIM COMO O APOIO À MINHA FAMÍLIA. E VALEU A PENA.
Eu nasci e cresci nesta casa, o que para mim tem um valor simbólico.

C

hamo-me Maria Assunção Bacanhim da Silva, nasci a 15 de julho de 1949. Venho de
uma família hoje considerada numerosa, pois tenho 6 irmãos. Nasci nesta casa onde
estamos a conversar, o que para mim tem um significado muito importante porque
nasci, cresci e vivi nesta casa.
Os meus pais nasceram em 1914, nasceram no tempo da Primeira Guerra Mundial. Passaram por muitas privações e não queriam, de maneira nenhuma, que os filhos fossem para a guerra. O meu pai fez tudo o que foi possível, o que estava na altura ao seu
alcance, para que os meus irmãos mais velhos não tivessem que ir para o Ultramar. Os
meus irmãos mais velhos emigraram, um para a Venezuela e outro para o Brasil. O meu
pai queria que o meu terceiro irmão fosse para a África do Sul, mas ele entendeu que
não ia, e que se tinha que cumprir o serviço militar, que ia fazê-lo. Por acaso, ele foi para
a tropa mas, como era muito serviçal, acabou por não ir para o Ultramar.
Eu nasci e cresci nesta casa, o que para mim tem um valor simbólico. O meu pai era agricultor, a minha mãe era bordadeira e, com 7 filhos, a vida não era fácil. Os meus pais não
sabiam ler. A minha mãe, por dificuldades da família, – era uma família que até tinha os
seus bens, mas que depois encontrou-se numa situação muito delicada – e apesar de já
ter dado o nome para ir para a escola, acabou por ter que trabalhar, para poderem comer. O meu pai também vinha duma família numerosa, mas os meus avós puseram-no
na escola. Só que, quando eles pensavam que o meu pai estava na escola, ele não ficava
lá e ia para o mar, aprender a nadar, e por isso, acabou por não aprender a ler e escrever.

Fomos todos para a escola e o meu pai fez questão, de honra, de fazer-se assinante do
Diário de Notícias, a partir do momento em que já sabíamos ler e escrever.
Apesar disso, o meu pai não quis o mesmo para os filhos. Então, fomos todos para a
escola e o meu pai fez questão, de honra, de fazer-se assinante do Diário de Notícias, a
partir do momento em que todos nós já sabíamos ler e escrever. Ao domingo, o meu
pai, depois do almoço, punha-nos a ler o Diário em voz alta porque queria saber o
que estava lá escrito. Ele sabia fazer contas, aí ninguém o enganava. Então, para ver se
sabíamos a tabuada e se fixávamos o que aprendíamos na escola, fazia-nos questões,
perguntava-nos os números em salteado. E fomos crescendo nisto.
Demos todos a quarta classe, mas como o meu pai era agricultor e trabalhava aqui na
fazenda, ponha os meus irmãos rapazes a trabalhar depois da escola. Os meus vizinhos
duvidavam que o meu irmão mais velho, em particular, tivesse feito a quarta classe e a
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admissão. Isto porque a minha vizinha tinha os netos que não trabalhavam depois da
escola e que, ainda assim, não tinham bom aproveitamento na escola.

Aprendíamos a ler e escrever. Mas depois vínhamos para casa aprender a bordar
com a minha mãe, ou fazer outras coisas que na altura estavam destinadas às raparigas.
Naquela altura, as mulheres aprendiam a ler e a escrever e vinham depois para casa
ajudar a mãe nas lides domésticas, pois o objetivo não era trabalharem fora. Eu dei a
quarta classe com bom aproveitamento, e a minha professora, que se chamava Mercês
Sequeira, achava que era um crime eu não continuar a estudar. Mas já estávamos prevenidas em casa; éramos mulheres, dávamos a quarta classe e já era muito bom, porque
aprendíamos a ler e escrever. Mas depois vínhamos para casa aprender a bordar com a
minha mãe, ou fazer outras coisas que na altura estavam destinadas às raparigas. Eu e
outras colegas dissemos à professora que não queríamos estudar mais, pois queríamos
era aprender a costurar. A professora ficou um bocado admirada com isso e fez questão
que a minha mãe fosse à escola. Por sua vez, a minha mãe disse à professora que não
havia condições económicas para continuar os estudos, pois éramos muitos. Sabe-se
que quem trabalha na fazenda não ganha muito dinheiro, e não tínhamos qualquer
apoio financeiro.
Quando tinha 10-11 anos, achei que devia aprender a costurar, e com isso os meus pais
concordaram. Estive três meses a aprender na casa de uma senhora, só que depois ela
casou-se e emigrou. Voltei novamente para casa, mas não queria bordar. E a minha mãe
ponha-nos a fazer garanitos, ponto de corda, ilhoses, ou seja, os pontos mais fáceis.
Tinha uma tia que bordava bolsas, e eu achava que era um trabalho mais fácil, não era
a mesma coisa que bordar, não obrigava a ter o caseado todo direitinho, essas coisas.
Então o que é que fiz? Fui aprender a fazer bolsas, ainda antes de terminar a quarta
classe. Aprendi com facilidade.
Perto de casa, morava uma senhora que distribuía esse trabalho e, como a minha tia
já me tinha ensinado, comecei a bordar. Ela dizia-me que eu bordava bem, e eu já ganhava algum dinheiro nas férias, que dava para comprar uns sapatos ou um vestido. Já
trabalhava e já ganhava. Outras raparigas, mais velhas, também iam lá buscar trabalho,
e a senhora dizia-lhes, para as envergonhar: “Estão a ver? Vocês têm esta idade, ela está
na escola e neste período ela faz mais trabalho do que vocês que não estudam.” Isto foi
passando e eu continuei a fazer bolsas. Bordava, montava e levava para as lojas de artesanato, para vender. Estive a trabalhar por conta própria desde 1967 até 1974.

Fui tomando consciência dos problemas com que as pessoas se deparavam,
e daquilo que nós podíamos fazer, o que hoje se chama voluntariado.
Comecei a despertar para outras coisas. Tinha colegas da escola, com irmãs mais velhas
do que eu, que falavam-me na JOC –Juventude Operária Católica , que fazia reuniões
num salão da Igreja do Livramento, e convidaram-me para ir um dia. Eu fui e achei que
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era uma saída porque, naquela altura, nós raparigas tínhamos muitas dificuldades para
sair de casa, em particular à noite. O meu pai não nos deixava sair. Como as reuniões não
eram à noite – eu tinha que chegar a casa antes das “ave-marias” – e faziam-se na Igreja,
eu ia. Mesmo que tivesse que dizer que ia com a Sra. Beatriz, que morava próximo e que
era a nossa catequista, em quem o meu pai confiava. Por vezes, ele ia lá perguntar se
tínhamos ido mesmo com ela, e ela dizia sempre que sim, porque sabia que o meu pai
não nos deixava sair.
Então, comecei a ir às reuniões, comecei a tomar gosto, e lá discutíamos algumas coisas
que eu achava que eram problemas que as pessoas sentiam naquela altura. Depois, fui
convidada para participar nas reuniões da direção da JOC, que se realizavam na Rua do
Bispo. Fui, dividia-se trabalho, discutia-se alguns assuntos e problemas levados pelas
participantes, e daquela forma podíamos ajudar as pessoas. Então, eu e as outras pessoas do Livramento ficávamos incumbidas de ir ao Sanatório, que agora é o Hospital Dr.
João de Almada, visitar os muitos doentes com tuberculose. Lá ficavam doentes que
vinham dos Açores, de Lisboa e de outros locais, porque era o único hospital do país
apropriado para tratar essa doença. E fazíamos visitas, quase todas as semanas. Lembro-me dum rapaz novo do Açores, que estava com tuberculose, proveniente de famílias
pobres e que raramente recebia visitas. Íamos lá, levávamos algumas coisas, visitávamos também o Hospital dos Marmeleiros, e outras ficavam incumbidas de visitar outros
locais. Fui tomando alguma consciência dos problemas com que as pessoas se deparavam, e daquilo que nós podíamos fazer, o que hoje se chama voluntariado. O que, desde
que me lembre, sempre fiz.
Entretanto, os anos foram passando. Lembro-me das eleições de 1969, em que o Sr.
Catanho do Ribeiro Chega distribuiu os votos por algumas pessoas, também ao meu
pai. Os votos eram dados às pessoas consideradas responsáveis e com influência no
meio, mesmo que não soubessem ler. Então, o meu pai chegou a casa com os votos e
pediu para lermos o que lá estava escrito, e votou. Mas não podia dizer se ia votar ou
não na oposição, pois não queria ter problemas. Éramos pequenos e podíamos dizer,
sem querer, a outras pessoas, em quem ele ia votar.
Uma das coisas que sempre quis foi ter a minha independência económica, e fui sempre trabalhando. Não queria ficar dependente de ninguém, pois os meus pais não me
podiam dar nada, e queria ter o meu dinheiro.
Continuei a participar nas reuniões da JOC na Rua do Bispo e, em 1971, ia realizar-se o
Congresso da JOC em Coimbra. Já era mais crescida e tentei ganhar os meus pais, para
me deixarem ir. Consegui, e fui a Coimbra a Judite. Foi a minha primeira viagem para
fora da Madeira.

Quando regressei a casa, disse que ia começar a estudar. Mas não era maior de idade.
O meu pai disse que não, porque tinha medo. A minha mãe não se opôs.
Antes de viajar, encontrei outras colegas da escola que, como eu, só tinham a quarta
classe, mas que depois de maiores quiseram continuar os estudos. Eu tinha gosto em
51

estudar, mas os meus pais não me podiam dar mais estudos e eu não quis criar problemas. Quando regressei a casa, vinda do Congresso da JOC, disse que ia começar a
estudar. O meu pai disse que não, porque tinha medo, pois era uma rapariga e tinha
que trabalhar de dia e estudar à noite, podia acontecer alguma coisa. A minha mãe não
se opôs e concordava que eu fosse estudar. Então, o meu pai tentou responsabilizar a
minha mãe; se algo me acontecesse, ela era a responsável. Mas não me preocupei.
Trabalhava em casa e fui estudar com o professor Baltazar, na Rua das Dificuldades. Era
um professor particular, eu pagava, mas fiz o 1º e 2º com facilidade e dispensei exame.
Como eu ganhava o meu dinheiro e as minhas irmãs não, fui estudar e fiz com que as
minhas duas irmãs também fossem. Então, elas começaram por estudar no Livramento,
onde davam aulas a adultos. Uma acabou por ter aulas e tirar o 2º ano, no CCO (Centro
Cultura Operário), na Rua do Pombal, e a outra minha irmã fez o 2º ano já com o professor Sílvio. Depois de terminar o 2º ano, quis tirar o curso do Liceu. Então, num ano fiz
a parte de Letras com o Professor Laurindo e depois fiz a parte de Ciências na Rua das
Hortas. Tinha as aulas no particular e ia ao Liceu fazer os exames. Concluí o curso do
Liceu em 1976.
Entretanto, no final de 1973, continuava a fazer parte da direção da JOC. No princípio
de cada ano, havia sempre uma reunião no Passo Episcopal com o Sr. Bispo, na qual
participavam as diversas organizações católicas, estávamos já em 1974. Antes de lá irmos, tínhamos decidido quais as questões a colocar ao Sr. Bispo, e queríamos ver a sua
reação face aos problemas que lhe íamos colocar, que eram sentidos pelas pessoas e
que achávamos que a Igreja podia contribuir para a sua resolução. Como por exemplo,
as pessoas que não sabiam ler – havia muito analfabetismo – e que queriam aprender,
mas que nunca tiveram possibilidade. Fomos à reunião, mas saímos de lá desolados e
frios. Íamos com a ideia de que o Sr. Bispo iria apoiar as nossas questões e ajudar, mas
isso não aconteceu.
Para além das reuniões anuais, havia também encontros, dos diversos agrupamentos e
organizações. Conhecíamos muitas pessoas e ficávamos a par dos diversos pontos de
vista, que dependiam de como cada um estava organizado. À medida que fui tomando
consciência, quis-me tornar assinante do Comércio do Funchal. Lembro-me, como se
fosse hoje, que quando lá fui, estavam o Vicente Jorge Silva, o Sampaio e o Liberato.
Folheávamos aquele jornal cor-de-rosa com prazer, para nós era o que de melhor tinha
aparecido.

Nesses passeios diziam-nos coisas sobre as quais era proibido falar. Ouvíamos canções
do Tino Flores, do Padre Fanhais, e de outros cantores de intervenção exilados.
Reuníamos no CCO e fazíamos muitos passeios. Íamos à Luta, ao Caminho dos Tornos, e
nesses passeios faziam-se jogos, improvisava-se teatro, ouvíamos canções e diziam-nos
coisas sobre as quais era proibido falar, a partir do momento que regressávamos à estrada principal do Monte. Aí a boca tinha que estar fechada. Ouvíamos canções do Tino
Flores, do Padre Fanhais, e de outros cantores de intervenção que estavam exilados, em
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França e noutros locais. Esses discos eram enviados para os centros de ação católica,
mas não estavam à vista e só eram utilizados nestes passeios.
Depois deu-se o 25 de Abril. Nessa altura, já estávamos despertos para os problemas
e dificuldades que as pessoas sentiam. Nisto, tivemos conhecimento que tinham chegado à Madeira algumas pessoas que podiam ajudar e explicar melhor o que tinha
acontecido no 25 de Abril. Lembro-me que, na altura, o Milton Morais Sarmento foi à
Rua do Bispo nos explicar e colocar questões sobre o que estava em causa, e falar sobre
a importância do Golpe de Estado. Vivenciamos aquilo apaixonadamente, queríamos
estar bem por dentro de tudo aquilo que se passava.

Com o 25 de Abril, as pessoas ficaram despertas para um conjunto de coisas.
E nasceu a UPM. Foi uma lufada de ar fresco e associou-se muita gente.
Com o 25 de Abril, as pessoas ficaram despertas para um conjunto de coisas. Aqui, na
Madeira, não existiam quaisquer hábitos associativos. O individualismo esteve sempre
muito enraizado nas nossas gentes, é uma questão cultural que foi passando de uns
para outros. Mas, nessa altura, começaram a surgir ideias e fez-se reuniões às quais eu
nunca faltava. Juntaram-se várias pessoas, que tinham estado em Lisboa a estudar, ou
que tinham saído de Portugal devido ao fascismo, e que entretanto tinham regressado
à Madeira, e fomos contactando um e outro. Lembro-me de algumas reuniões que se
fizeram na altura, em que as pessoas foram se juntando, e achamos que era fundamental a criação de algo que juntasse todos e despertasse as pessoas para os problemas
que existiam. E nasceu a UPM (União do Povo da Madeira). Foi uma lufada de ar fresco e
associou-se muita gente. Mas, alguns dos que vieram, tinham outros objetivos e acabaram por sair. Pena foi a Constituição Portuguesa não permitir a formação de um partido
regional. Se fosse permitido, a União do Povo da Madeira tinha pessoas e simpatizantes
de toda a ilha. As pessoas abraçaram aquilo com alma e coração, viam que tinha pés
para andar.
Eu queria fazer coisas. A minha maior preocupação era: “Se eu trabalho em casa, como é
que vou ter tempo para ir às reuniões e fazer outras coisas?” Estava num dilema. Entretanto, já tinha concluído uma parte do curso do Liceu, e estava perto de concluir o 9º ano.
O meu pai ainda foi comigo falar com algumas pessoas de influência, conhecidas, para
ver se eu conseguia um trabalho. Mas o que era dito era que, sem o 9º ano, era mais difícil.

Eu pensei: “Bom, eu quero arranjar um trabalho. E é preferível trabalhar numa
cooperativa de consumo, onde o fruto do meu trabalho será dividido por todos.”
E abracei a COCAN, onde trabalhei durante 20 anos.
Surgiu a ideia de criar uma cooperativa de consumo. Era uma forma de ajudar os
agricultores, e das pessoas começarem a adquirir bens de primeira necessidade, como
açúcar, massa, azeite, a preços mais acessíveis do que aqueles que eram praticados
no mercado. Os salários eram muito baixos na Madeira. Aqueles que trabalhavam na
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Construção Civil não eram muitos, e a maior parte trabalhava na Agricultura. E ainda
havia a questão da colonia, uma chaga que ainda tínhamos.
Um grupo de pessoas organizou-se para formar uma Cooperativa de Consumo e
começaram a vir produtos da Ponta de Sol, que nós embalávamos e vendíamos por
um preço que era muito mais baixo do que aquele praticado no Mercado. Comprámos
sacas de açúcar, massa, íamos tentando satisfazer as necessidades das pessoas, que
começam a ver benefícios de imediato. Concluímos que o espaço que tínhamos era
pequeno. Um grupo de pessoas, que incluía o Luís Rocha, conhecia um armazém que
estava fechado. Acabou-se por ocupar esse espaço, onde a cooperativa funcionou durante imensos anos, e que ficava na Rua do Anadia. Após a ocupação, passámos a ter
apoio dos carros da tropa, que iam ao campo buscar os produtos dos agricultores para
venda na Cooperativa. Com aquele espaço, era necessário ter alguém a trabalhar ali, e
convidaram-me. Eu pensei: “Bom, eu quero arranjar um trabalho. Mas se o fizer, as mais-valias do meu trabalho vão servir para encher os bolsos do patrão. É preferível trabalhar
numa cooperativa de consumo, onde o fruto do meu trabalho será dividido por todos.”
E foi quando abracei a COCAN, onde trabalhei durante 20 anos.
Entretanto, concluí o 9º ano e já estava a fazer cadeiras de 12º: Português, Filosofia e
História. Ainda tentei durante algum tempo, mas depois tive que desistir porque as
solicitações eram tantas e o prioritário era ajudar as pessoas, e não estar interessada
apenas em mim, até porque o que mais ouvia no Partido era que o coletivo tinha que
estar em 1º lugar. Na COCAN não havia horário. Em alguns dias, saía de lá perto da meia-noite. Desde que houvesse trabalho para fazer, nós fazíamos. Então, deixei os estudos.
Fui fazer alfabetização na Levada da Corujeira, porque era importante que as pessoas
aprendessem, pelo menos, a assinar o seu nome, para não terem que marcar o dedo, e
saber escrever mais alguma coisa.
Comecei a trabalhar na COCAN em 1975 passado algum tempo integrei os seus órgãos
diretivos, em 1981, já fazia parte dos corpos gerentes do Sindicato do Comércio da
FENACOOP - Federação das Cooperativas de Consumo a nível Nacional, e era sócia de
várias outras associações. Fiz-me sócia da UMAR assim que foi fundada na Madeira. E
comecei a participar nas reuniões da União dos Sindicatos da Madeira, e em tudo o que
era necessário.

Quando soubemos que se ia realizar a assembleia para pôr os fascistas na rua
e para as trabalhadoras tomarem conta do seu sindicato, quisemos ir e ajudar.
Lembro-me que ocupámos um edifício na Rua de Castanheiro para ser a sede da UPM,
que precisávamos de vigiar. Foi necessário entrar, com alma e coração, na luta dos caseiros pelo aumento do preço das canas-de-açúcar, um problema com o qual o meu pai se
deparava porque era caseiro, e também para resolver o problema da colonia. Com tudo
isto, o tempo era pouco para mim, pois queria abraçar estas coisas todas.
Na Madeira, foram criadas mais de duas dezenas de Cooperativas e concluiu-se que era
necessária uma União das Cooperativas para comprar os géneros mais baratos.
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Com lutas, manifestações e com o apoio do Jornal O Caseiro, conseguiu-se acabar com
a colonia. Também nos sindicatos que eram corporativos, os trabalhadores dos diversos
setores lutaram para que essas associações estivessem ao serviço dos trabalhadores
e não ao serviço dos patrões, como acontecia até à data. Lembro-me perfeitamente
da luta que as trabalhadoras das empresas de bordados travaram para ter o seu sindicato. Eu e a Clarisse estávamos na Rua do Castanheiro e estava a chover, mas quando
soubemos que se ia realizar a assembleia para pôr os fascistas na rua e as trabalhadoras
tomarem conta do seu sindicato, quisemos ir para ajudar no que fosse preciso. Mas não
éramos do setor, e se nos pusessem na rua? Era a nossa preocupação. Lembro-me que
estavam a elucidar as pessoas para a causa, a importância daquele momento, para criar
a estrutura dos trabalhadores, e nós pusemo-nos debaixo da mesa. Mais tarde, dissemos aos corpos gerentes qual era a nossa missão. Não estávamos ali para prejudicar
nem para espiar, queríamos ajudar no que fosse preciso.
Quando houve a luta da Hotelaria, os trabalhadores entraram no sindicato para correr
com a direção fascista, estes chamaram a polícia, os trabalhadores levaram bastonada,
uns fugiram, eles vieram atrás e, ao desceram a Rua da Arriaga, a polícia deu bastonada a quem apanhou pela frente. Eu e outras pessoas, até estrangeiros, deitamo-nos no
chão, nos correios, para não apanharmos.
A situação foi evoluíndo. Os partidos regionais não tiveram a hipótese de se legalizar
e tivemos que aderir a um partido nacional para dar continuidade ao projeto político.
Na altura, fizemos algumas reuniões e sabíamos que existiam dois partidos a nível nacional com os quais mais nos identificávamos: era a FECML e a UDP. Estávamos divididos, uns queriam que fosse a UDP, outros preferiam a FECML. Então, foram algumas
pessoas a Lisboa para ver como é que os partidos funcionavam, para trazer mais informações e elucidar as dúvidas das pessoas. Optámos pela FECML, pois achávamos que a
União Democrática Popular não era tão revolucionária. Mas, passado algum tempo, não
obtivemos os objetivos traçados com a FECML, e acabámos por aderir à UDP.
Foi uma experiência muito rica. Não tenho dúvidas que, se tivesse que fazer de novo
tudo o que fiz até agora, fazia. É natural que ia retificar algumas deficiências e erros,
mas fazia tudo de novo. Passámos bons momentos, sentimos que tínhamos realizado
e concretizado os nossos objetivos. Íamos junto das pessoas, resolvíamos os seus problemas, o trabalho era aliciante. Hoje em dia é diferente. Mas a UDP, que era um partido
pequeno, teve que se unir ao Bloco de Esquerda.

Para mim, a emancipação económica das mulheres era fundamental, porque permitia
com que não estivessem subjugadas a outros, fossem eles os pais, maridos ou irmãos.
Envolvi-me também na luta das mulheres porque tinha objetivos centrais. Para mim, a
emancipação económica das mulheres era fundamental, porque permitia com que não
estivessem subjugadas a outros, fossem eles os pais, maridos, irmãos, e podiam seguir
a sua vida e lutar por aquilo a que tinham direito. Abracei também essa luta, desde a
criação do Departamento de Mulheres da União dos Sindicatos. Fiquei como suplente
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na primeira direção, que foi eleita no encontro que se realizou em 1979, mas em 1980
já passei a fazer parte da direção como efetiva, na Comissão de Mulheres da União dos
Sindicatos. Naquela altura, a criação deste departamento foi uma lufada de ar fresco na
Madeira e foi muito importante para lutar e tentar resolver os problemas com que as
mulheres se debatiam.
Fez-se coisas extraordinárias. Desde o levantamento da situação da mulher madeirense,
que não existia. Passando pela conquista de direitos para as mulheres. Foi espetacular.
Foi um trabalho que nos encheu o ego. Éramos reconhecidas pelas pessoas, não só por
quem acompanhava a luta. Onde quer que fôssemos, o nosso trabalho era reconhecido. Não era um trabalho interesseiro, era um trabalho pela defesa dos interesses das
mulheres. Nesse aspeto, há que ter em conta pessoas que se destacaram nessa luta e
que conseguiram levar outras mulheres à frente. Não me posso esquecer da camarada
Guida Vieira, da Conceição Pereira, da São Pereira, da Guarete Perestrelo, e de outras
camaradas que surgiram naquela luta a quererem fazer algo, o que na Madeira, até há
pouco tempo, era impensável. Foi importante.
Tínhamos o apoio da UDP, que levou propostas à Assembleia Regional e que fez com
que as entidades oficiais tivessem em conta o nosso trabalho, surgindo a CRITE (Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e Emprego), da qual eu fiz parte desde 1980
e até 2012. Lutámos para que se criasse mais uma comissão em defesa dos direitos das
mulheres, mas o poder barrou sempre esse objetivo.
É verdade que vim trabalhar no Comércio, na COCAN, mas a grande parte da minha vida
passada no sindicalismo deve-se à Guida Vieira. Foi ela que achou que eu tinha que vir
para o sindicato, participar na luta dos trabalhadores, um trabalho mais premente face
às necessidades e do que ainda havia a fazer. Estive no Sindicato do Comércio até 2004,
como dirigente. Estive muitos anos na União dos Sindicatos da Madeira, passei pela
CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses) onde fui dirigente durante
8 anos e onde representei as mulheres e a USAM.

Quando a Cooperativa fechou, senti uma grande mágoa.
Porque foi à COCAN que dei o melhor da minha vida, onde permaneci durante 20 anos.
Foi importante surgir a COCAN, que fez com que os outros comerciantes, habituados
a grandes margens de lucro, tivessem que baixar os preços. Por isso, enquanto não fizeram com que a COCAN saísse do espaço onde estava, não descansaram. E mudámo-nos para o Larguinho de São João, com outras condições. Nessa altura, já existiam cá as
grandes cadeias de supermercados, e os preços dos produtos que adquiríamos para a
cooperativa eram quase iguais ou superiores aos preços a que eles vendiam os produtos ao público. Passamos por momentos difíceis, tivemos alturas em que não recebíamos o salário e a situação ficou complicada. O partido ajudou a diminuir esses encargos,
quando fez com que um dos trabalhadores da cooperativa passasse para a sua alçada.
Mas para quem estava ali e deu o seu melhor, era fundamental não deixar aquilo morrer.
Entretanto, o espaço foi expropriado para fazer o quartel da polícia e a cooperativa teve
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que fechar as portas. Quando a Cooperativa fechou, senti uma grande mágoa. Porque
foi à COCAN que dei o melhor da minha vida, onde comecei a trabalhar com 20 e poucos
anos, e onde permaneci durante 20 anos. Senti uma grande mágoa também porque, na
recta final, fui um bocado injustiçada, por pessoas que tinham ocupado alguns cargos
e que achavam que o que faziam é que estava correto, e não tinham em conta o que eu
dizia. Saí de lá com mágoa, que sinto ainda hoje.
Os dirigentes na altura quiseram transformar a COCAN numa cooperativa cultural. Mas,
tal como eu disse, os hábitos associativos e culturais na Madeira são fracos, e pode-se
dizer que se faz alguma coisa. Mas muito longe do objetivo central da cooperativa.
Foi a partir de 1995 que fiquei desempregada. Fui para o desemprego, mas sempre
naquela esperança de conseguir um trabalho. Só que as coisas foram-se complicando
e tornaram-se cada vez mais difíceis. Entretanto, a UMAR passou a dar formação e eu
passei a dar apoio administrativo à associação. Tive uma fase remunerada, e outra fase
não remunerada. Mas sempre dei apoio ao trabalho que a UMAR desenvolveu. Várias
camaradas deram apoio solidário, a Joana Martins também trabalhou gratuitamente,
passávamos os recibos mas não recebíamos qualquer vencimento, isto para ajudar a
associação.

Durante algum tempo, achei que o trabalho que eu fazia e a dedicação às causas,
eram mais importantes do que estar preocupada com a minha vida pessoal.
No movimento sindical, abracei as causas que defendi porque fui educada a trabalhar
sem sectarismos, sempre fui habituada a discutir as coisas em conjunto e depois pôr
em prática as conclusões. Saí com mágoa da USAM e acho que, a continuar assim, os
trabalhadores é que vão ser prejudicados porque, quando há uma força política que se
julga o único defensor dos trabalhadores e que não olha a meios para atingir fins, mais
tarde ou mais cedo, a verdade vem sempre ao de cima.
Durante algum tempo, eu achei que o trabalho que eu fazia, e a dedicação às causas,
eram mais importantes do que estar preocupada com a minha vida pessoal. Depois,
achei que o reconhecimento que era dado a algumas causas que abracei não tinha sido
o mais correto. Mas é das tais coisas, vamos tomando consciência do que é negativo
e do que é positivo. E quando fazemos um balanço, verificámos que o que é negativo
supera o positivo. Mas eu achei que o caminho que tracei, não era para me dedicar a
uma vida pessoal na qual sentisse que me iam puxar para trás. Daí me ter dedicado mais
às causas, às outras pessoas, à família e a viajar que gosto muito, para conhecer outros
povos; saber como vivem e conhecer as suas culturas.

A minha mãe tinha uma mente aberta em relação aos casamentos, ao divórcio
e à violência doméstica.
Dediquei-me sempre aos meus pais. O meu pai morreu mais cedo. Ele, de quem tínhamos medo quando éramos mais novos – não é que nos batesse, mas imponha respeito
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– na reta final da vida, sentia orgulho de nós, de mim. A minha mãe morreu com 92
anos. Atendendo à idade que tinha, ela sempre foi uma pessoa com uma visão aberta
para as coisas, mesmo sem saber ler. Era duma sabedoria… Às vezes dizia-nos algumas
coisas, quando éramos mais pequenos e mesmo depois de crescidos, que ponha-nos,
eu e as minhas irmãs, a pensar: “Caramba, será que a mãe está boa da cabeça? Ouviste
o que a mãe disse?” Hoje reconheço que a minha mãe tinha toda a razão, e que tinha
uma mente aberta, por exemplo, em relação aos casamentos, ao divórcio, à violência
doméstica. Antes dela morrer, deparávamo-nos com os seus pesadelos, quando gritava
a mágoa que tinha: “Mas eu não sei ler e quero ir para a escola!”

Sempre me dediquei a causas, mas nunca gostei de andar na ribalta.
Fui uma militante de causas. Fiz disso a minha vida, assim como o apoio à minha família. E valeu a pena. Tudo aquilo que se faz com entrega vale sempre a pena. Sempre
me dediquei a causas, mas nunca fui uma pessoa que gostasse de andar na ribalta, na
comunicação social ou isso. Sempre me resguardei um pouco, talvez influenciada pela
educação que os meus pais me deram. Quando hoje, por tudo e por nada, oiço falar em
voluntariado, as pessoas a aparecerem na comunicação social, ou porque fizeram isto,
ou porque deram aquilo, sinto alguma revolta. E mesmo com algumas entidades patronais, que não pagam o devido valor aos funcionários, mas que depois aparecem como
“mecenas” a dar grandes contributos porque “têm pena disto e dos trabalhadores”.
Então porque é que não lhes pagam o justo valor?
Eu acho que todas as pessoas que estejam desempregadas, reformadas a receber baixas reformas, ou que não tenham direito a nada, que precisam de apoio, sejam pobres,
essas pessoas têm a sua dignidade. Ao se querer aparecer na ribalta porque se está a
fazer voluntariado, a dar esmola, é o contrário do que deve ser feito.

Lutávamos e sempre conseguíamos algo. Mesmo que não fosse bem aquilo que
queríamos. É com uma grande mágoa que vejo que se está a perder direitos.
Em relação às mulheres jovens, eu acho que devem ter em conta que as coisas não são
fáceis. Há muitas jovens que hoje não lutam pelos seus direitos, não se preocupam com
os direitos que estão a perder, porque pensam que os poucos direitos que ainda têm
sempre tiveram e sempre vão ter. Mas, se hoje beneficiam desses direitos, isso deve-se
à luta que outras mulheres travaram para os conquistar.
Lutávamos e sempre conseguíamos algo. Mesmo que não fosse bem aquilo que queríamos, conseguíamos sempre alguma coisa. É com uma grande mágoa, para quem lutou,
que vejo que se está a perder direitos. E tenho alguma pena de jovens que pensam que,
se tiverem caladas, não participarem na luta, não se inscreverem no sindicato ou numa
associação, ou mesmo partido, que as coisas vão acontecer. Quanto menor for a participação, menos direitos as pessoas vão ter e mais desprotegidas vão ficar.
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História de Vida: Teresa Vieira

LUTEM PELA VIDA. LUTEM PELOS SEUS DIREITOS.
FAÇAM TUDO O QUE GOSTAREM, NÃO DEIXEM NADA PARA TRÁS!
Eu era diferente dos meus irmãos porque era a mais reguila.
Gostava de subir árvores e de fazer tudo o que os rapazes faziam.

O

meu nome é Teresa Maria Vieira da Silva, tenho 6 irmãos (4 raparigas e 2 rapazes),
tenho uma filha, 2 netos que eu amo muito e um genro de quem também gosto.
Tenho 61 anos. Nasci a 5 de setembro de 1951, na freguesia do Monte, no Funchal.
Quando era pequena, adorava a minha infância. Ia para a casa dos meus avós e adorava
brincar, ir para a fazenda apanhar aqueles caroços de amêndoa que o avô tinha, ameixas… Adorava ficar em casa da avó, que era de palha e o chão de terra. Não gostava
muito duma tia que tinha, mas ia muito para a casa dela e foi aí que convivi mais com
os nossos primos.
Eu era diferente dos meus irmãos porque era a mais reguila. Era a pior de todos. Gostava
de subir árvores e de fazer tudo o que os rapazes faziam. Adorava brincar ao pião, o que
a maior parte das mulheres não fazia, mas eu gostava. Namorei bastante os rapazes
da freguesia. Tive muitas amigas de infância das quais ainda hoje tenho recordações.
Guardo lembranças porque, como verdadeiras amigas que eram, guardavam as nossas
histórias, segredos de umas e das outras. Hoje em dia já não é assim. As pessoas já não
guardam segredos de namoricos. Mal acabaram, já estão a dizer a outras pessoas.

Fazia os meus sapatos porque nunca gostei de andar descalça.
Os meus irmãos andavam muito descalços.
A minha infância foi mais ou menos. A relação com os meus pais era boa. Já com os
meus irmãos, eu era mandona. Mandava muito na minha irmã mais velha. O meu pai
encarregava-a de ficar a cuidar de nós, mas eu não aceitava e queria ficar no lugar dela,
por isso às vezes dava-me mal com ela. Mas em relação a outras coisas, era o normal
entre os irmãos.
Quando era pequena, e a minha irmã mais velha foi aprender a costurar, eu também
queria ter ido, mas a minha mãe não deixou. Queria que eu filtrasse, pois era mais dinheiro que entrava em casa. Como era muito curiosa, e sempre tive tendência desde
pequena de me aproximar de pessoas mais velhas, ia muito para perto duma vizinha
que era costureira. Aprendi com ela e modificava roupas usadas que davam à minha
mãe. Cortava e fazia peças novas para mim. Lembro-me de ter uma saia com várias
cores, com um pano de cada cor. Era uma saia que eu adorava, em aguadés. Fazia os
meus sapatos porque nunca gostei de andar descalça. Os meus irmãos andavam muito descalços. Então, eu ia às lixeiras buscar sapatos velhos, tirava as solas e o meu pai
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conseguia, às vezes, me arranjar restos de cabedais. Eu ia à venda e pedia para me darem barbante. Tinha uma sovela que o meu avô tinha arranjado. Furava as solas com a
sovela, fazia os buraquinhos e, com as tiras, fazia os meus sapatos. De meter o dedo, de
amarrar… Tinha vários modelos e nunca andei descalça. Até com caixas de sapatos, de
papelão. Eu ponha o pé em cima, desenhava em volta, fazia o molde e com atilhos fazia
os meus sapatos. Sempre foi assim e sempre gostei de fazer trabalhos manuais, até hoje.
Comecei muito cedo a trabalhar. Aos 9 anos já sabia bordar tela. Trabalhei a bordar
maços de tela com a minha irmã mais velha, para podermos ajudar a dar de comer aos
meus irmãos mais novos. Comprávamos as bananas e o pão, dividíamos à tarde e às
vezes era o nosso jantar. Porque havia pobreza, éramos muitos irmãos e só o pai trabalhava, era complicado gerir uma casa com muitos filhos sem a mãe a trabalhar. E então,
tínhamos que trabalhar para ajudar.
Depois, fui trabalhar cedo para uma fábrica com a minha irmã mais velha, a Guida. Gostei muito de estar lá na fábrica. Nessa altura, comecei a namorar com o meu futuro
marido. A minha irmã vinha para casa sozinha na camioneta e eu vinha a pé, para fazer
companhia ao namorado. Fiquei para casar aos 15 anos, quando ele foi para a tropa no
Ultramar, em Moçambique. Aí comecei a ter problemas de saúde graves, cheguei a ir
para o continente para ser operada à cabeça e a um pé. Infelizmente, dos 17 aos 20 anos
a minha juventude não foi muito agradável.

Os problemas de saúde foram por causa do namoro e porque o meu pai não aceitava.
Os problemas de saúde foram por causa do namoro, porque o meu pai não aceitava.
Opunha-se, e como eu queria seguir em frente, levava uma tareia de vez em quando. E
comecei a ficar desgostosa, a sofrer, e aí começou tudo.
Depois dum episódio, em que o meu namorado andava por perto para se encontrar
comigo e o meu pai não queria, eu teimei e saltei uma janela para ir falar com ele. A mãe
tinha-me trancado dentro do quarto e disse ao pai, mas nessa ocasião eu já estava na
rua. O pai apercebeu-se que eu tinha fugido, deu-me uma tareia e depois senti-me mal.
Fui hospitalizada e, quando acordei, já não via, estava cega. Estive internada durante 2
meses e tal no Hospital dos Marmeleiros, não estava muito bem e o meu sistema nervoso ficou alterado. Não andava porque o pé ficou torto com a sola virada para cima.
Não guardo muitas lembranças desse tempo.
Depois o médico disse que eu tinha que ir para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria,
para me tratar. Antes disso, tive que ir a uma casa de saúde fazer um tratamento, para
ver se recuperava a visão, mas sem sucesso. E fui para Lisboa. O meu pai acompanhou-me porque sentia alguma culpa por causa do que tinha feito.
Fui operada à cabeça. Tinha uma bolsa de sangue, da pancada que levei, que estava a
crescer e a pressionar o nervo óptico, e foi isso que causou a falta de visão. Fui também
operada à perna, que ficou engessada para endireitar o pé.
Graças a Deus, 15 dias depois da operação tirei as vendas e voltei a ver. E guardo um
episódio muito bonito. No dia em que tirei as vendas, o médico disse que eu tinha que
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dar uma volta por Lisboa na ambulância. Fui acompanhada pelo médico e pelo meu pai.
Íamos por uma avenida e eu disse: “Está ali um homem a fazer sinais a meio do caminho.”
Aí o meu pai arrepiou-se e sentiu que eu estava a ver. Depois, mais à frente, eu disse
que estava a ver uma ponte ao longe, que estava a ver um carro a passar em cima duma
ponte. Aí, o pai e o médico aperceberam-se de novo que eu estava a ver. Voltámos para
o Hospital e confirmaram que tinha recuperado a visão. Até hoje considero-me feliz por
isso. É um episódio da minha vida que não gosto de recordar.
Quando o meu namorado foi para a tropa em Moçambique, no Ultramar, eu estive a viver
durante 1 ano e meio na casa da minha avó paterna. A minha avó era tudo para mim,
acarinhou-me e eu a adorava. Então, o meu namorado regressou do Ultramar e casámos.

O meu casamento não resultou. Oito dias depois de estarmos casados, já ele me batia.
O meu casamento não resultou. Oito dias depois de estarmos casados, já ele me batia.
Ele tinha amantes, por aqui e por acolá. Entretanto, tive a minha filha e o meu sofrimento aí começou. Estava com uma depressão forte quando ele fugiu para Canárias,
Las Palmas, com uma enfermeira. Fiquei sozinha com uma filha nos braços para cuidar.
Tive que recorrer a uma familiar para me ajudar a pagar a casa. Dei o quarto da minha
filha, que passou a dormir comigo, e essa minha familiar casou e foi viver lá para casa.
Mas ela nunca me ajudou como eu esperava. Um dia, no Natal, fiquei sozinha com a
minha filha em casa. O marido da minha familiar era do campo e foram os dois passar
o Natal à casa da família dele. Trancaram a minha cozinha, onde usavam tudo, móveis
e utensílios, e onde estava a comida, e foram embora para o campo. Isto aconteceu na
revéspera de Natal e eu não tinha um papo-seco em casa, não tinha nada. Nem para eu
comer, nem para dar à minha filha. Entretanto, telefonei ao meu pai, ele veio-me buscar
e fui passar o Natal com ele.
A minha familiar e o marido tinham dito que voltavam três dias depois. Quando voltaram, esperavam que eu estivesse em casa para recebê-los, a criada, mas eu não estava
lá. Como estava na casa do meu pai, eles trataram-me tão mal e disseram que eu ia ser
a mulher mais desgraçada que houvesse na Terra e que me iam ver a recolher côdeas
de pão nas esquinas para sobreviver. Felizmente, isso nunca aconteceu. Entretanto, eles
foram à casa do meu pai onde o meu pai teve uma briga muito séria com eles e disse
que a partir daquela altura não iam gozar mais comigo.
Voltei para casa com a minha filha e, nesse mesmo dia, em que eles se tinham ajoelhado a pedir essa praga, recebi um telefonema duma amiga. Eu tinha pedido auxílio à
assistência social, para me ajudarem a viver. E nesse telefonema, soube que me tinham
arranjado um trabalho.

Fui trabalhar para o Lazareto, onde estive durante muitos anos e adorei o meu trabalho.
Trabalhei como ajudante domiciliária durante 6 anos, éramos 5. Fomos as primeiras
ajudantes domiciliárias da Madeira. Entretanto, concorri a um concurso e fui trabalhar
63

no Lazareto (um Lar de Idosos), onde estive durante muitos anos. Adorei o meu trabalho.
Enquanto ia à casa das pessoas, senti que havia muita necessidade e testemunhei situações muito precárias. Tínhamos que dar banho aos idosos, que muitas vezes não ti-nham
água nem poços de lavar, e tínhamos que lavá-los nas ribeiras, ou nas levadas onde tinha
uma pedra na qual se esfregava a roupa. Às vezes, os idosos não tinham comer e pedíamos à Segurança Social, assim como roupas, produtos de higiene e roupas de cama.
Guardo um episódio muito difícil. No Monte, na terra onde nasci, eu e uma colega fomos
prestar ajuda domiciliária a duas irmãs que viviam numa casa. Quando lá chegámos, encontrámos a senhora num quarto onde existia só a cama onde ela estava deitada, uma
mesa de cabeceira, uma cadeira e uma caneca de esmalte já com ferrugem, via-se que
não era nova. Para podermos tratar das senhoras e ver o que podíamos fazer, tivemos
que pôr um lençol no chão e mover as senhoras para podermos limpar. Quando voltámos as senhoras, vimos que elas tinham as costas e a parte do cóccix com feridas, com
bichos, um horror. Foi terrível. Chamámos uma equipa de emergência, de desinfeção,
bombeiros e enfermeiros tiveram que ir lá para fazer uma limpeza mais a fundo. As senhoras tiveram que ser internadas porque não tinham condições de se manter em casa.
Tinham buracos na pele, onde os bichos já tinham comido a carne delas. Este episódio
foi o que mais me marcou.
Tivemos também episódios muito engraçados. Aprendi muito com os meus idosos,
com os meus velhinhos. E sempre tive mais vocação para trabalhar com idosos do que
com crianças. Quando concorri para trabalhar no Lazareto, tive uma oportunidade e fui
selecionada para trabalhar no auxílio maternal, mas recusei porque preferia trabalhar
com os idosos porque eles nos ensinam muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas com
eles e tirei muitas lições de vida. Ainda hoje, era bom que as pessoas parassem para
pensar nestas coisas porque, mesmo num lar, a maior parte dos idosos que lá estão
foram abandonados pelas famílias, que não os querem mais.
Lembro-me duma senhora que estava no lar e tinha três filhos, bem posicionados na
vida. Uma filha e um filho eram enfermeiros, e o terceiro filho estava em casa, não quis
estudar e estava a cuidar dos pais. Então os pais, como os outros filhos (enfermeiros)
não prestavam cuidados nenhuns, pensaram em doar o que tinham àquele filho que
estava em casa, para cuidar deles. Depois de passarem tudo para o filho, ele não teve
humanidade nenhuma. Pegou nos pais e abandonou-os à porta do Lazareto, onde ficaram durante 15 dias a dormir na rua em cima de lençóis. O lar dava-lhes comida para
se manterem até resolverem a situação. Depois foram internados no lar. Mas foram separados, a senhora foi para o andar das senhoras, e o marido para o andar dos homens.
Aí, a senhora não resistiu, não ficou bem, ficou de tal maneira agitada que acabou por
se matar. Atirou-se duma varanda, veio ter ao andar inferior e morreu.

Quando voltei a me juntar com o meu marido, de quem já estava divorciada,
trabalhava ainda como ajudante domiciliária.
Quando voltei a me juntar com o meu marido, de quem já estava divorciada, trabalhava
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ainda como ajudante domiciliária numa casa em São Gonçalo onde viviam 5 idosos,
todos familiares. Cuidava deles a tempo inteiro, entrava de manhã e saía à tarde. Nessa
altura, fui ao cônsul procurar os meus direitos, e o tribunal decretou que o meu marido
tinha que dar uma pensão de alimentos à filha e a mim. Recusei a minha porque trabalhava, mas nunca abdiquei da pensão da minha filha. Mas como ele nunca cumpriu,
tornei a ir ao consulado e ele foi expulso de Espanha, de Canárias.
Quando o meu marido voltou à Madeira, a mãe não o recebeu em casa. Trabalhou na
Hotelaria e dormia pelos jardins, tinha uma vida horrível. Entretanto, ele descobriu onde
eu trabalhava e foi bater três vezes a essa casa. Numa dessas vezes, pediu dinheiro para
levantar a aliança do casamento que estava penhorada. Começou a fazer chantagem.
Tinha um dia para sair com a filha, que tinha 7 anos na altura, e ela, quando chegava a
casa, dizia que o pai queria vir para casa e não ia porque eu não queria. E perguntava-me porque é que eu não queria que o pai viesse para casa. Eu tinha medo que ele me
tirasse a minha filha.
Quando nos divorciámos, antes do meu marido voltar para a Madeira, ganhei o poder
paternal e fiquei com tudo o que estava em casa. Lembro-me de, nesse dia, pegar na
roupa dele e fazer uma fogueira, com raiva. Nessa altura, o meu senhorio recusou-se
a receber a renda da casa, alegando que tinha alugado a casa ao meu marido e não a
mim. O tribunal decretou que, com o divórcio, o recibo da renda passava a vir em meu
nome, mas o senhorio nunca aceitou. Fez-me uma ação de despejo, em que eu chamei
dois amigos, testemunhas. Comecei a fazer o meu depósito num banco e passaram-se
anos assim.
Depois desses anos todos sozinha, ter o meu marido por perto a influenciar a minha
filha, a querer voltar para casa, e porque quando casei com ele foi por amor, tinha um
amor louco por ele, cedi e voltei a namorar com ele. Tornámos a ficar juntos e vivemos
assim durante mais ou menos 5 anos, sem casarmos. Foi nessa altura que fui trabalhar
no Lazareto.

Voltámos a casar e concorremos a um apartamento social, em S. Martinho,
e conseguimos. Começámos de novo, mas a nossa vida nunca foi boa, foi um inferno.
Durante esses 5 anos em que vivemos juntos, ele batia-me, maltratava-me, havia noites
em que não vinha a casa porque trabalhava nos Apartamentos América, saía às 2h e tal
da manhã e já não havia autocarro. Então, ele ia para a Muralha, metia-se no jogo onde
gastava tudo o que ganhava, e chegava a casa só de manhã. No fim do mês, nunca me
dava o dinheiro para as despesas e ainda queria do meu ordenado. Mas sempre bati o
pé e nunca lhe dei. Na altura, ele tinha que dar 30 contos para as despesas de casa. Se
eu pagava 29,50 contos para a prestação da casa e ainda tinha que pagar o resto, como
é que fazia a minha vida? O dinheiro não dava para 3 pessoas comerem, pagar água, luz,
escola… Era impossível. Um dia, tive uma conversa muito séria com ele e disse que, se
a partir desse dia, ele não ajudasse em casa, que pegava na roupa dele e atirava toda da
varanda em baixo, que ele ia embora e não o queria mais. Nessa altura, o meu pai, para
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ajudar, arranjou-lhe um trabalho e o meu marido foi trabalhar para a Pontinha (no porto
do Funchal). Mas a vida foi-se deteriorando.
Entretanto, voltámos a casar e concorremos a um apartamento social, em São Martinho,
e conseguimos. Começámos de novo, mas a nossa vida nunca foi boa, foi um inferno.
Havia noites em que ele não vinha a casa. Ele era muito ciumento. Eu saía do trabalho às
16h, e às 16h10 tinha que estar em casa. Ora, eu tinha que atravessar o Funchal e depois
ir para casa, o percurso era grande, passava por semáforos e nunca conseguia gastar só
10 minutos. Se chegasse mais tarde, ele falava muito mal. Ficava na porta e chamava-me
nomes, agredia-me, não tanto fisicamente, mas verbalmente. E isso magoava-me mais
do que bater. Às vezes, eu preferia apanhar do que ouvir aquelas coisas. Eu casei segunda vez com ele para termos direito ao apartamento, e com o medo dele me roubar a
filha. A minha luta toda com ele foi sempre por causa da minha filha. E sempre a ganhei.
E vivemos assim durante 13 anos. Na altura em que ele trabalhava na Pontinha, o meu
marido começou a beber mais. Ele era “putanheiro”, só queria noitadas, alugava carros e
andava com amantes. Às vezes, passava, com elas dentro do carro, ao pé da minha casa,
apitava, eu vinha à varanda e ele perguntava se eu tinha dores de corno. Era um sofrimento, era muito duro. Ele também maltratava a minha filha. Certas noites, ponha-nos
fora de casa. Eu fazia noite no Lazareto e ela ia comigo para depois de manhã ir para a
escola. Ele chegou a rebentar as fechaduras da porta para pôr a filha fora de casa, tudo
porque ela me defendia. Era um sofrimento, era muito duro.

À medida que a minha filha foi crescendo, tive muita vontade de mandá-lo embora.
À medida que a minha filha foi crescendo, tive muita vontade de mandá-lo embora.
Mas sempre tive aquele respeito, tinha vergonha por ter casado segunda vez, aí foi a
vergonha que me fez aguentar o casamento. Até que mais tarde adoeci, tive cancro de
mama. Fiz quimioterapia, nessa altura fiquei muito em baixo. Aí, ele acordou um pedaço e disse à minha filha: “Eu vou levar a tua mãe a Canárias para ver se ela esquece o
problema que tem e se a ajuda.” Durante os 8 dias em que lá estivemos, ele só bebia. E
mesmo estando lá, controlava a filha aqui. Um dia, deu-lhe na cabeça ligar à filha para
lhe dar o número de telefone do hotel onde estávamos, para que ela pudesse ligar de
volta, para saber a que horas ela chegava a casa. Nesse dia, ele estava tão transtornado e
alcoolizado que nem conseguia ver a porta de saída do hotel. Estava na rua ao telefone
com a minha filha, numa cabine telefónica, quando caiu e fez uma fratura craniana,
e foi para o hospital. Nessa altura, eu estava a tomar banho, tínhamos regressado do
jantar, e nem me tinha apercebido que ele tinha saído. Só sei que ele tinha reclamado
que já era tarde e que a filha ainda não tinha telefonado. Quando eu fui pôr a toalha na
varanda, ouvi sirenes, da polícia e dos bombeiros, que estavam mesmo por baixo, na
porta do hotel. Nisto, o telefone tocou no quarto e pensei que era a minha filha, mas era
o rececionista do hotel, dizendo para ir ter à receção e levar os passaportes, porque era
urgente. Eu fui, em camisa da noite e descalça porque na hora não me deu para outra
coisa, e quando cheguei à rua vejo-o no chão, negro, com o sangue a sair pela boca,
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pelos ouvidos, pelo nariz. Os maqueiros disseram que ele estava muito mal e que iam
para o hospital. Lá, o médico disse que precisava de saber a quantidade de copos de álcool que ele tinha ingerido nesse dia, pois ele tinha feito uma fratura craniana e precisava de ser operado. E eu disse que não podia suportar as despesas e que vinha embora.
Aí deram-lhe alta, o meu marido regressou de ambulância para o hotel, eu tratei das
passagens e voltámos logo para a Madeira. Nesse mesmo dia, chamei o médico a casa,
ele olhou para o relatório médico que trouxe de Espanha, olhou para o meu marido e
não disse nada. Saiu porta fora, levou o dinheiro da consulta e disse-me: “Não posso
fazer nada ao seu marido, porque ele está alcoolizado.”

O médico olhou para o meu marido e perguntou: “Ah rapaz, queres-te tratar?”
E ele, já sem capacidades, respondeu: “Não.”
Nisto, peguei nele e levei-o às urgências. Lá, trataram-no tão mal... O médico disse que
ele estava “bêbado como um animal”, que “bebia como um cachorro”, e olhou para
o meu marido e perguntou: “Ah rapaz, queres-te tratar?” E ele, já sem capacidades,
respondeu: “Não.” O médico disse: “Levanta-te e vai-te embora.” O meu marido levantou-se da maca, caiu dentro das urgências onde fez um hematoma grande na testa e um
novo derrame, e partiu quatro dentes. Revoltei-me contra o médico e disse-lhe que não
era assim que se tratavam seres humanos e que ele não devia estar naquele lugar. O médico, que era muito mau e de quem toda a gente se queixava, agarrou-me no braço com
força que fiquei com as marcas dos dedos dele no meu braço, e disse: “Ponha-se lá fora
que a senhora aqui dentro não manda nada. O seu marido vai para casa.” O maqueiro
ajudou-me a pôr o meu marido dentro do carro, e saí do hospital diretamente para uma
clínica, onde ele ficou internado durante 15 dias.
Na clínica, nunca acreditaram na versão dos médicos espanhóis, que tinha feito fratura craniana e precisava de ser operado. Pensaram sempre que era uma intoxicação
alcoólica e começaram a lhe fazer um tratamento de desintoxicação. O meu marido dia
a dia foi piorando. Ao fim duma semana, já estava com uma fralda, já não falava, já não
me reconhecia, até que chamei atenção ao médico, que me disse: “Estou desconfiado,
vou chamar um neurologista para fazer um exame.” E veio o neurologista, examinou-o
e disse: “A minha suspeita é a sua. O seu marido tem uma doença grave. Vamos fazer
um TAC e ver o que acontece.” Aí, quando lhe fizeram o TAC à cabeça, já no mesmo dia,
entrou um neurocirurgião no quarto e disse que o meu marido tinha que ser operado
urgentemente à cabeça, pois se não fosse operado nesse dia, morria.
Com um episódio destes, fiquei um pouco embaraçada porque a minha filha era fina-lista do curso e tinha ido a um passeio. Como o pai já estava internado e a viagem paga, eu
disse para ela fazer o seu passeio com os seus amiguinhos que eu cuidava bem do pai. O
que não aconteceu. Exatamente no dia em que ela regressava do seu passeio a Canárias,
o pai foi operado à cabeça. Aí, pedi ao namorado dela que a fosse buscar ao aeroporto
e que lhe desse a notícia calmamente. Quando ela chegou à clínica, deparou-se com o
pai a sair da sala de operações, com a cabeça ligada e dreno, num estado bem gravoso.
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Ele manteve-se por lá durante mais uma semana, ficou numa cadeira de rodas e o médico disse que talvez ele não viesse a recuperar. Entretanto, eu disse que não suportava mais as despesas da clínica, que eram muito elevadas, e trouxe-o para casa. Nesse
mesmo dia, o meu marido entrou em coma. Deixei-o na cama, amarrado. Tínhamos que
protegê-lo, porque ele jogava-se, estava transtornado. Fui à farmácia comprar uma arrastadeira e um urinol, as fraldas e as coisas que eram necessárias para cuidar dele em
casa. Quando estava no supermercado, liguei à minha filha, que ficou em casa a cuidar
do pai, e ela disse: “Mãe, o pai, quando saíu, estava a dormir. E continua a dormir, não
fala nem acorda. Eu chamo e o pai não acorda.” Então, cheguei a casa, chamei-o e ele
nunca acordava daquele sono. Fiz-lhe a prova dos diabetes e estavam a 30. Liguei ao
médico e ele disse para pôr um saco de açúcar debaixo da língua para ver se ele voltava.
Fiz isso, mas ele continuou na mesma. Tornei a ligar ao médico e disse-lhe que o açúcar
tinha ainda descido, que estava a 29. O médico disse que ele já estava em coma, que era
melhor chamar uma equipa de emergência e levá-lo para as urgências.

Ele foi para os cuidados intensivos e permaneceu em coma por três dias.
Chamei uma ambulância, foram a casa buscá-lo e levaram-no para as urgências. Ele foi
para os cuidados intensivos e permaneceu em coma por três dias. Eu ia todos os dias ver
o meu marido. Ao fim dos três dias, chego lá e ele não estava lá. Perguntei o porquê dele
não estar lá, e eles disseram que ele tinha sido transferido para o Hospital dos Marmeleiros. Com a minha filha, dirigi-me a esse hospital, cheguei lá e não se encontrava o
doente. Procuraram em todo o lado e nada. As enfermeiras disseram-me que, quando
um doente é transportado para aquele hospital, é quando normalmente sofre de doenças mais graves, terminais, e que quando morria pelo caminho ia para a morgue. Fui à
morgue, destaparam os mortos e não deram com o meu marido.
Então, voltei ao hospital distrital e perguntei onde é que tinham posto o meu marido,
que ele tinha desaparecido. Foram ao computador e viram que ele tinha ido para uma
casa de saúde, de doentes mentais. Um homem que tinha sido operado 10 dias antes,
tinha pontos na cabeça… O lugar dele não era acolá, era no hospital. Esperei que o
Dr. Luís Filipe (psiquiatra) chegasse, e ele disse que não sabia de nada, que não tinha
conhecimento de caso nenhum, que se ia inteirar do caso e que depois me dizia algo.
Entretanto, ele voltou e disse-me para acompanhá-lo. Fui com a minha filha e quando
chegámos ao pavilhão de São José, deparei-me com o meu marido nu, com pés e mãos
amarrados, com os pés e pulsos feridos, todo vomitado, não lhe tinham tirado os pontos, não tinha o pijama e estava embrulhado num lençol. O médico disse que ele voltava para o hospital, que o lugar dele não era acolá. Voltou para o hospital, e quando lá
chegámos, o médico deu-me uma carta e disse-me para procurar o diretor do hospital
e dizer que, ou resolviam e cuidavam daquele caso como devia de ser, ou eu dizia aos
meios de comunicação social para virem às urgências ver o que se estava a passar. Nisto,
o diretor disse para tratarem o meu marido com dignidade, e ele foi para o 8º andar, no
serviço de neurocirurgia, onde ficou internado durante um mês e foi muito bem tratado.
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Durante todos os anos de sofrimento com o meu marido,
fiz tudo por tudo para lhe dar o melhor.
Durante todos os anos de sofrimento com o meu marido, fiz tudo por tudo para lhe dar
o melhor. Dei-lhe todo o carinho. Na fase da doença, estive um ano de baixa para cuidar
dele. Quando ele esteve internado, eu ia de manhã para o hospital e voltava à noite,
passava os meus dias inteiros lá. Até que ele voltou para casa. Com tratamentos de fisioterapia, com muitos cuidados, ele começou a andar, voltou a falar, entendia o que
dizíamos mas às vezes não me reconhecia quando eu voltava do trabalho. Corria--me e
dizia: “Vai embora, vai embora!” Eu dizia: “Mas porquê?” Ele respondia: “A minha mulher
vai chegar.” Eu saía, ia para dentro do carro, esperava um pedaço, depois entrava novamente em casa, com ele já na cama a dizer: “Velha, vem, traz as minhas papinhas.” Ele
viveu durante mais 3 anos, num sofrimento terrível. Ia muitas vezes ao hospital. Tenho
a minha consciência tranquila de, apesar de ter sofrido muito com ele, ter lutado muito
para dar tudo à minha filha, de ter trabalhado, lutado, para ter a minha casa e as minhas
coisas. Nunca deixei faltar nada ao meu marido.
No fim, quando ele estava na fase terminal da vida, teve que ir para um lar porque eu
nessa altura já estava bastante doente. Tinha duas hérnias no pescoço e estava debilitada por causa do problema que tinha tido no peito. Com muita pena minha, tive que
interná-lo num lar particular. Eu e a minha filha chorámos muito nesse dia. Mas ele viveu
só durante 1 mês e meio lá.
Quando comecei a trabalhar ao domicílio, não tinha a 4ª classe. Após três anos, disseram-me que, para continuar na Função Pública, tinha que tirar pelo menos a 4ª classe.
Fui estudar, arranjei um professor no Funchal para me dar umas aulas, fui para a Escola
da Piedade e tirei a 4ª classe de adultos. Depois de trabalhar no Lazareto, fui tirando
acções de formação, cursos, fui estudando. Fui sempre aperfeiçoando os meus conhecimentos, até que passei de auxiliar de serviços gerais para ajudante de lar. Houve um
concurso para ir para apoio direto, mas nessa altura deram mais facilidade às novas que
tinham entrado. Eu, já com 20 e tal anos de casa, não tive essa oportunidade. Então, juntámos várias colegas e fomos ter à Assembleia Regional com uma irmã minha, que na
altura era deputada, e ela reuniu com a Diretora dos Serviços Sociais, que disse que para
conseguirmos ter essa carreira tínhamos que estudar e tirar um curso com equivalência
ao 9º ano. Aí conseguimos, aceitei, fiz um curso com equivalência ao 9º ano, no qual
tirei sempre boas notas, com média de 19 e 20. Uma vez, não tinha dormido bem a noite
e tive um 18. Fiquei muito revoltada.
Depois duma infância conturbada, depois duma juventude menos boa, depois dum
casamento mau durante muitos anos, o meu marido morreu. Eu tinha na altura 49 anos,
ainda me achava uma pessoa nova. Estava com uma depressão, e o médico mandou-me andar a pé quando saísse do trabalho, que fazer caminhadas me ia fazer bem,
ajudar a curar a depressão. Eu ia sempre acompanhada por uma sobrinha da minha
filha. Um certo dia, eu cheguei ao carro e apercebi-me que estava um carro branco a me
perseguir. E aquele carro, todos os dias, perseguia-me, durante o trajeto que eu fazia.
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Aquilo prolongou-se por uns tempos. Um dia, cheguei ao pé do carro e, ao abrir a porta,
caiu-me uma carta no chão. Li a carta e parecia um testamento. A pessoa que escreveu
parecia que conhecia parte da minha vida. Lá dizia que me amava, e isto prolongou-se
pelo menos por uns 4 a 5 meses. Ao fim desse tempo, essa pessoa telefonou para casa a
pedir à minha filha o número do meu telemóvel, dizendo que era um colega de trabalho
que queria fazer a troca duma noite. A minha filha, acreditando, deu o meu número. Aí,
comecei a receber mensagens de amor todos os dias. Marcava encontros, e eu nunca
sabia quem era a pessoa. Quando ia andar a pé com a sobrinha da minha filha, tinha
medo de dar a cara, que alguém me incriminasse, que eu não estava sendo… Eu não sei
explicar bem, mas não era a altura certa.

Tinha curiosidade de conhecer o meu admirador. Conheci, e foi amor à primeira vista.
Até que um dia, estava no trabalho e recebi uma mensagem, para ir ter ao café. Fui lá ter
porque tinha curiosidade de conhecer o meu admirador. Conheci, e foi amor à primeira
vista. Gostei da pessoa, informei-me, sabia que a pessoa era divorciada, vivia só há 8
anos, e era militar. Vivia no quartel, onde trabalhava, depois vinha dar uma volta cá fora
e voltava a dormir no quartel. Também era uma vida um pouco sacrificada. Teve dois
casamentos que não foram os melhores, dos quais nasceram 4 filhos.
É um homem bom, bom companheiro, aceitou muito bem a minha filha, gosta da minha
filha e adora os meus netos. É muito meu amigo, tudo fez por mim. Eu estive doente, e ele
sempre me acompanhou. Foi um amor louco. E vivemos juntos há 12 anos, de felicidade.
Fizemos uma casa os dois, somos muito unidos, não fazemos nada um sem o outro.
Mas agora, 12 anos depois, abateu-se uma nova desgraça na minha vida. Vivemos no
Funchal, temos as nossas casas aqui e temos uma casa nos Açores, porque ele é açoriano. Como tem a sua família toda lá, mãe, irmãos, levou-me lá para conhecer a família e
eu adorei a ilha do Pico. Adorei a natureza, porque sempre fui amante da natureza, e ele
levou-me a ver a parte da herança que tinha herdado do pai. Lá nos Açores, chamam de
adega uma casa perto do mar. E eu disse: “Porque é que não fazemos uma adega para
virmos passar as nossas férias?” Aí fizemos o projeto em conjunto, falámos com o nosso
amigo que fez a planta, iniciámos a construção e fizemos uma casa de férias. Como estamos os dois reformados, íamos lá duas vezes por ano; ficávamos três meses no inverno
e três meses no verão.
No ano passado, tínhamos ido no inverno e, no mês de maio, quando regressávamos
para a Madeira, o meu companheiro começou a se sentir mal. Desmaiou em São Miguel,
passou mal a noite e, no outro dia, na vinda para o Funchal, teve um enfarte no avião.
Foi muito duro, foi uma viagem muito dolorosa, difícil. Duas horas de viagem pareceram
um ano, não via a hora de chegarmos à Madeira.
Nesse mesmo dia, ele foi para o hospital e foi internado, sofreu um segundo enfarte e
o médico disse-me que ele estava com uma anemia muito grave. Entrou nos cuidados
intensivos e, três dias, depois o médico disse-me que ele tinha um tumor maligno no
estômago e que o coração estava muito fraco, não sabia se ele ia sobreviver. Graças
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a Deus, saiu dos cuidados intensivos após uma semana, e esteve durante três meses
no serviço de cardiologia. Fez uma biópsia, e aguardámos ansiosamente durante três
semanas pelo resultado. Foi o pior resultado que podia ter recebido na minha vida. Cancro. Três semanas depois, ele foi operado, e foi novamente para os cuidados intensivos
,onde esteve bastante mal. Felizmente, tornou a dar a volta e saiu, e hoje está em casa, a
fazer os tratamentos de quimioterapia mas, graças a Deus, está numa boa recuperação.
Pediu à médica para ir aos Açores, para ver a mãe e os seus irmãos. E vamos, ao fim de
quase um ano, vamos voltar à nossa casa, à nossa ilha, e ele vai voltar a ver a sua família.
É mais um sinal de alegria e de esperança que tenho na minha vida, para ver se consigo
dar a volta.

No dia em que soubemos que o meu companheiro tinha um tumor maligno,
nesse mesmo dia a minha filha soube que estava grávida. Para nós foi um choque.
Durante o internamento do meu companheiro, a minha filha estava a tratar um mioma
num ovário, e estava inchada, sentia-se diferente. A médica dava-lhe medicação para
desinchar os pés, o que nunca acontecia. No dia em que soubemos que o meu companheiro tinha um tumor maligno, nesse mesmo dia, a minha filha soube que estava
grávida, e não sabia. Para nós, foi mais um choque. Mas o bebé nasceu numa altura em
que eu mais precisava de apoio. Acho que o meu neto veio encher a nossa vida, e é ele
que dá força de vontade ao avô. O avô vai lá quase todos os dias vê-lo. Só nos dias em
que não pode mesmo andar, não vai. Mas sempre que pode vai ver o nosso menino Salvador. Batizámos o menino com esse nome porque ele lutou para se salvar. E Salvador
era o nome do meu pai. Já tinha passado o prazo dentro da mãe e ele já tinha ingerido
o líquido amniótico. Tinha evacuado dentro da mãe e estava em perigo de vida quando
foi feita a cesariana. Mãe e filho correram perigo de vida. Felizmente, hoje está tudo
bem, estamos felizes com o nascimento daquele menino, e com a nossa neta, a Marta.
A nossa maior alegria são os nossos netos.
Hoje em dia eu não fazia o que eu fiz. Hoje, dou este conselho às mulheres: não vale a
pena lutar por um homem que não merece. Porque o meu marido nunca mereceu a luta
que eu tive com ele. Porque sofri muito. Oito dias depois de casar, apanhei uma tareia e
fui parar ao hospital, onde fiquei internada para segurar a gravidez. Por muito amor que
tenham aos vossos maridos, não vale a pena levar uma vida inteira de sofrimento como
eu levei, nem tentar segunda vez por amor a uma filha. Ele não mereceu tudo o que eu
fiz. Ele morreu dignamente, mas não aconselho que façam o que eu fiz. Se fosse hoje
em dia eu não fazia o mesmo. Hoje não me importava que ele dormisse num banco do
jardim, não ia buscá-lo nem o recolhia em casa. Todo o homem que maltrata a mulher
não merece ser tratado como eu tratei do meu marido. Não me arrependo do que fiz. Já
está feito, não posso voltar atrás. Mas se pudesse voltar atrás, não fazia de novo.
E dou um conselho a quem vier para a reforma. Não se deixem ficar em casa. Façam as
vossas caminhadas, aprendam a pintar, a fazer trabalhos manuais, façam voluntariado.
Eu já fiz voluntariado na Liga Portuguesa Contra o Cancro, mas o meu trabalho não
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permitiu continuar, assim como o novo amor. Mas nunca estou parada. O meu computador foi uma grande companhia. A minha filha aconselhou-me um dia a comprar
um computador, e eu disse que não, porque não sabia trabalhar com computadores. Ela
disse: “A mãe que compre, que aos poucos vai aprendendo e depois não vai querer outra coisa.” Hoje é o meu companheiro, pesquiso muitas coisas na internet e tento pô-las
em prática. Hoje faço muitas coisas diferentes. O meu dia começa de manhã, levanto-me e faço a minha higiene pessoal, vou fazer a minha caminhada quando posso, venho
para casa cuidar das tarefas domésticas, faço o almoço, tenho as minhas horas de pintar,
tenho as minhas horas de computador e tenho as minhas horas da máquina de costura.
Aprendi nos Açores a reciclar tecidos, roupas velhas que já não se usa, e aprendi a fazer
vários trabalhos. E é com isso que ocupo muito do meu tempo.

Fui à minha primeira manifestação no dia 15 de setembro de 2012.
Fui porque com este governo a gente não pode permanecer como está, temos que lutar.
Fui à minha primeira manifestação no dia 15 de setembro de 2012. Fui, porque com
este governo a gente não pode permanecer como está, temos que lutar por aquilo que
a gente quer e tem direito! Arrependi-me de não ter ido a mais manifestações. Não ia
porque o meu marido nunca me deixava. Mas o meu atual companheiro, graças a Deus,
não me proíbe nada. É uma pessoa que me apoia, que dá força e ajuda. Por isso, adiro a
quantas forem necessárias. E lutar contra o que este governo está a fazer: cortar as nossas reformas, o nosso ordenado, e dizer que não trabalhámos para merecer a reforma
que temos. Como é que sabe? Se eu trabalhei durante 40 anos e fiz os meus descontos, como é que o governo sabe o que mereço? Estive a trabalhar para pagar a minha
reforma, ou se calhar a reforma dos governantes?
Há muita coisa mal neste país. Acho que o povo português está cego e ainda não acordou. E devia acordar porque Portugal é sempre laranja e rosa, do rosa passa para o laranja, do laranja passa para o rosa. Devemos mudar de cor, as pessoas deviam acordar e
mudar de cor, de partido. Ninguém pode dizer que um partido não é capaz de governar
o país. Como é que se pode dizer isso se um partido pequeno nunca governou? Vamos
pensar todas e tentar fazer o possível para ver se conseguimos dar a volta e ver se entra
um novo partido, que consiga dar uma volta ao nosso país. A América deixou de ser
racista, tem como Presidente o Obama que é uma pessoa de cor, e que está a dar bons
exemplos. Porque é que Portugal não pode dar um bom exemplo?
A mensagem que deixo às mulheres é: pensem bem, antes de fazer algo que achem
que não devem. Lutem pela vossa vida! Lutem pelos vossos direitos, façam tudo aquilo
que gostarem, não deixem nada para trás, não tenham vergonha! Hoje tenho 61 anos,
já tenho esta idade mas ainda tenho coragem de dizer: se tiver vontade de fazer uma
coisa, eu vou fazer. Porque se não fizermos, mais tarde nos arrependemos.
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História de Vida: Gabriela Pombo

TEMOS QUE NOS AGARRAR A TODAS AS VITÓRIAS.
O QUE NÃO PODEMOS DEIXAR É MORRER OS NOSSOS SONHOS

C

hamo-me Gabriela Aguiar Pombo. Nasci a 28 de fevereiro de 1952. Sou natural da
Ponta de Sol. Nasci numa família rural, tradicional, muito numerosa, o que me trouxe
uma riqueza muito grande em termos de valores e princípios. Foram vivências e lutas
por espaços, objetos e sentimentos que têm de ser partilhados. Hoje à distância, reconheço ser um privilégio, porque a partilha, as discussões e os confrontos, as experiências e os saberes dos mais crescidos, verdadeiros educadores, ajudaram-me a crescer
mais depressa e em liberdade.
O meu pai casou duas vezes. Sou filha do segundo matrimónio. Quando casou com a
minha mãe tinha 4 filhos. Do casamento com a minha mãe foram 13 filhos. Eu sou a
sétima, fico no centro. A minha mãe teve os filhos todos em casa, com a ajuda de uma
única parteira, a Sr.ª Rosa. E nascemos todos bem!

Somos mais raparigas do que rapazes,
o que marcou a nossa vivência e a nossa personalidade.
Na minha família há uma predominância feminina, somos mais raparigas do que rapazes o que marcou muito a nossa vivência e a nossa personalidade. As mulheres são
mais interventivas e frontais… Os meus irmãos são muito ponderados, ficam-se mais na
retaguarda, nós, mulheres, damos muito mais a cara.
Tenho recordações muito interessantes da minha infância! As nossas brincadeiras favoritas eram andar pelo meio das bananeiras a brincar às mercearias, às famílias, aos
professores, organizar festas, nas quais eu era a cozinheira, fazia os chamados “panelicos”. Realizava com os meus irmãos espetáculos (récitas) destinados às pessoas da família e aos vizinhos…. Muitas vezes as tarefas caseiras decorriam sob os sons da música da
rádio, ou de canções em coro familiar. A música, as cantigas e as brincadeiras, fizeram
parte do nosso quotidiano.
A minha mãe, desde muito cedo, envolveu-nos nas lidas de casa. As tarefas eram distribuídas conforme a idade, desde lavar loiça, passar a ferro, lavar roupa, cozinhar…
Cada uma tinha o seu dia de fazer a comida. E apesar da minha deficiência física, fui
educada e tratada como uma pessoa “normal”. Desde muito cedo passei a participar nas
tarefas de casa conjuntamente com as minhas irmãs. Na verdade a nossa educação foi
dada dentro destas orientações.
O meu pai era comerciante e a minha mãe sempre lhe dava ajuda na mercearia. Era
também agricultor. O trabalho da agricultura foi, de certa maneira, o espaço para educar os meus irmãos, que desde pequeninos foram habituados a trabalhar no amanho
da terra: na rega, na poda, na monda, cuidar dos animais… Lembro-me que, na altura
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da apanha da cana-de-açúcar, que acontecia pela Páscoa, íamos mondar as canas, embora não gostássemos muito porque deixava arranhões. Era uma festa no dia da soca,
porque íamos para as terras, ajudávamos a fazer os molhos, era realmente um convívio
muito grande. Adorava estar próximo dos adultos para espreitar as suas conversas, bem
diferentes dos pequenos da minha idade...

Com a minha deficiência física, resultante de uma poliomielite aos 2 anos e meio,
aprendi muito cedo a lidar com essa particularidade.
Com a minha deficiência física, resultante de uma poliomielite aos 2 anos e meio, aprendi muito cedo a lidar com essa particularidade. As primeiras recordações que guardo da
minha infância remontam aos 3/4 anos, precisamente quando era submetida a tratamentos caseiros. Na altura das vindimas, colocavam-me no vinho em mosto na esperança de conseguir melhoras.
Os meus pais tentavam com os meios ao seu alcance encontrar medicinas para a cura
da minha deficiência motora. Depois de alguns tratamentos, aos doze anos fui operada,
passando quatro longos meses hospitalizada. Desde então passei a usar a bota com
aparelho ortopédico.
Aos sete anos fui pela primeira vez para a “escola das freiras”, feminina, no Solar dos
Esmeraldos. Estou a falar duma época em que havia escola feminina e escola masculina.
No primeiro dia de aulas, acompanhada com as minhas irmãs, subi uma longa ladeira,
o que me custou imenso!... A receção dada às novas alunas, deixou-me marcas no meu
percurso enquanto criança e jovem. Era obrigatório o uso da bata branca (a minha irmã
mais velha, que era a nossa costureira não conseguiu acabar a minha bata). Naquele
primeiro dia de aulas, toda a gente ia de bata branca para a escola, mas eu não levei a
minha bata branca. Recordo uma freira a receber as novas alunas com 6-7 anos, a dar
um rebuçado a cada uma delas, encaminhando-as para a sala de aulas e eu fiquei para
o fim. A freira questionou-me, como não levava bata, não podia entrar na escola. As
minhas irmãs como tinham bata, ficaram na escola. E eu voltei para casa a chorar, revoltada, prometi a mim mesma não voltar.

Uma rapariga numa escola de rapazes, algo que o sistema não permitia, era clandestina.
A distância para aquela escola era tal e, devido às dificuldades locomotoras resultante
da minha deficiência, tive que desistir. No ano seguinte, já com oito anos, passei a frequentar a escola primária masculina que ficava mesmo ao pé da minha casa. Uma rapariga numa escola de rapazes, algo que o sistema não permitia, era clandestina. E,
como tal, tinha que haver sempre uma grande atenção, na eventualidade de chegar um
táxi do Funchal e do qual saísse um senhor de fato e gravata, - o inspetor que aparecia
na escola. Quando isso acontecia, estava treinada para dizer que tinha ido levar um
recado à professora e tinha de abandonar a sala. Tudo porque o regime não permitia
que as raparigas se juntassem na mesma sala de aula com os rapazes. Era, uma situação
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de repressão a que estava sujeita. Nesta escola, era querida dos meus colegas e das
professoras. Não me lembro das professoras me terem aplicado castigos ou batido, mas
assisti a situações de grande violência em relação aos rapazes, porque na altura a escola
funcionava muito com o castigo da régua, do vime… Estou a falar no Estado Novo, a
educação do Estado Novo.
O meu exame da quarta classe realizou-se, juntamente com as meninas da escola feminina, numa outra escola muito distante, com um júri de professores. Havia um senhor
muito bem vestido, um professor do Funchal, e mais duas senhoras professoras. Não os
conhecia de parte alguma. Depois havia aquele exame, o exame escrito e o exame oral,
muito exigente que nos deixava o coração a bater acelerado. Talvez sejam estes recalcamentos que trago comigo, que me fez ao longo da minha vida profissional, descordar
dos exames. Um exame não avalia de forma alguma a formação e os saberes dos jovens
estudantes. É, por isso, que me manifesto contra esse tipo de avaliação.

Ele dizia: “Vocês têm que estudar, porque a vossa luta, a vossa independência,
passa pelos estudos”.
Importa acrescentar que em relação à educação dos meus pais, recordo e guardo de
uma forma muito positiva, a posição que o meu pai defendia em relação às filhas, às
mulheres. Ele dizia: “Vocês têm que estudar, porque a vossa luta, a vossa independência,
passa pelos estudos. Os homens, em qualquer parte do mundo, arranjam trabalho, as
mulheres não!” As minhas irmãs e eu estudámos mais do que os rapazes precisamente
porque havia esta mentalidade em casa: “Vocês estudando vão conseguir a vossa independência, a vossa autonomia e não vão estar sujeitas a um homem, a um marido…” E
estou a falar dos anos 50 e 60 do século XX, uma altura em que a mulher era, sobretudo,
educada para ser doméstica.
Convivi muito cedo com sentimentos muito fortes. A partida de irmãos para o estrangeiro, a morte de uma irmã com dezassete anos, assassinada com um tiro na cabeça
disparado por um polícia, numa revolta popular… Aos treze anos, depois do meu pai
ter viajado até à Venezuela com o objetivo de visitar familiares e na tentativa de levar os
meus irmãos (rapazes) a emigrar (fugindo à guerra colonial), vejo o meu pai regressar
doente e ser hospitalizado. De regresso a casa, passado algum tempo morre. Era muito
jovem para ver o meu pai partir!... Foram vivências muito marcantes!...
Foi uma fase difícil da nossa vida o que fez com que a minha mãe passasse por momentos de muitas dificuldades. E isto em 1967, ficou viúva, com muitos filhos, com dificuldades, e com aquele grupo de 5 rapazes com um deles à beira de fazer a tropa!... Foi
quando a minha mãe teve que se organizar e emigrar com os meus irmãos mais novos,
para a Venezuela.
Mas apesar de tudo, julgo ter tido uma infância feliz. Foi onde adquiri a força de viver
e aprendi a construir os alicerces que me permitem enfrentar as dificuldades da vida.
Entretanto, retomei os estudos já com quase 14 anos. Eu e mais duas das minhas irmãs
fizemos o 1º ciclo do liceu, aproveitando a “prata da casa”. Já tinha irmãs professoras e
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foram elas (as nossas professoras) que nos prepararam, (no regime de ensino particular doméstico), para depois irmos ao Funchal fazer o exame do 2º ano do Liceu. Era a
vontade que os meus pais tinham de nós estudarmos, mas não havia condições de irmos
para o Funchal, para um colégio (as minhas irmãs mais velhas frequentaram colégios).
Então, elas que já tinham beneficiado dessa formação, foram quem nos ensinaram. A
minha irmã Helena, que mais tarde fez Medicina, foi quem nos preparou para o exame.

Fui interventiva, cheguei a ser a chefe de turma, denunciava e barafustava
com situações que eu considerava injustas.
Concluído o exame do 2.º ano liceal, passei a frequentar o curso do Comércio na Escola
Industrial e Comercial do Funchal conjuntamente com a minha irmã mais nova. Foi a
primeira saída de casa, mudar de malas e bagagem para o Funchal, onde passámos a residir, num quarto alugado e onde as tarefas de casa eram todas feitas por nós. O regresso à Ponta do Sol só era feito nos períodos de férias de Natal, Páscoa e férias grandes.
É nesta altura que vejo a minha mãe e irmãos emigrarem para a Venezuela. Tornei-me
subitamente responsável e autónoma. Cresci!... Tornei-me numa aluna ambiciosa. O
facto de irmos do campo para o Funchal fazia com que nós, (as alunas do campo), não
fôssemos vistas da mesma forma, até porque a nossa forma de vestir era mais simples
do que a das meninas do Funchal. Então, tínhamos que arranjar as nossas defesas, os
nossos instrumentos para mostrar o que valíamos. Éramos boas alunas! Fui interventiva, cheguei a ser chefe de turma (delegada de turma), denunciava e barafustava com
situações que eu considerava injustas. Recordo-me das “paredes” que nós fazíamos!...
Na primeira semana de Janeiro, tiraram-nos o feriado do Dia de Reis. Então, fazíamos as
“paredes”, uma forma de protesto. Não íamos às aulas, porque achávamos que tínhamos
direito àquele feriado. Eu não tinha qualquer problema de dar a cara nestas situações.
Isto valeu-me várias chamadas ao diretor da escola.
Lembro-me de uma vez ter um conflito com ele a respeito da bata. A minha mãe arranjou-nos umas batas de triconylon (tecido fácil de lavar e não necessitava de ser passado
a ferro). Um dia, no corredor da Escola, ao me cruzar com o diretor, ele apercebeu-se que
eu estava com uma bata que não era a mais indicada. Fui à sua presença e fui chamada
à atenção pelo tecido usado na bata. A bata não era de sarja, o tecido que se devia usar.
Discuti com o diretor. Lembro-me muito bem de lhe dizer: “Mas olhe, a minha mãe tem
13 filhos para sustentar. Pensa que a minha mãe é assim tão rica para poder dar uma
bata desse tecido?” Fui ameaçada de um castigo, de ser expulsa da escola. Havia sempre
alguns professores que simpatizavam comigo, e valeu-me o facto de ser boa aluna. E
continuei na escola.
Acabei o curso comercial e voltei às minhas origens, levar os meus saberes e conhecimentos aos jovens da Ponta de Sol. Na altura, tinha uma irmã que trabalhava na
Câmara e que dava aulas juntamente com o padre Marques. Foi um padre com uma
grande abertura a nível de ideias, tinha uma grande energia de movimentar os jovens…
Abriu-se o chamado “Colégio Clandestino” com o objetivo de permitir que os filhos dos
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camponeses pudessem continuar estudos, após a quarta classe. Na altura como
não havia Segurança Social, para os agricultores, trataram de inscrever as pessoas na
Segurança Social para poderem usufruir desse direito. Era o valor do “abono” que ajudava a custear os estudos. Foi um projeto original e do qual, felizmente, saiu pessoas
que chegaram a tirar cursos superiores. É uma parte da história da Ponta de Sol que não
tem sido divulgada, e que eu acho que precisa de ser muito bem recordada.
Paralelamente ao projeto do “Colégio Clandestino”, começou-se a fazer vários
abaixo-assinados para que na Ponta de Sol fosse criada uma escola pública, na altura do
ministro Veiga Simão. Havia a vontade e a energia de fazer com que a escola pública
saísse da cidade (Funchal), fosse para o campo e chegasse também à Ponta de Sol.

Lembro-me de falar duma sala muito amarela, onde faziam a tortura do sono.
Em 1973, acompanhei a minha irmã que estava a fazer o curso de Medicina em Lisboa.
Aproveitei, enquanto estive em Lisboa, para estudar e fazer o antigo 7º ano num externato, na zona de Benfica e foi aí que contactei com situações que me levavam a questionar… Logo após o 25 de Abril de 1974, soube que um dos meus professores tinha
sido um preso político. Contou-nos uma série de situações vividas na cadeia. Lembro-me de falar duma sala muito amarela, onde faziam a tortura do sono, que parecia tudo
estar de pernas pró ar, a andar à roda… Lembro-me também doutro tipo de repressão
a que foi sujeito pela Pide. Foram experiências como estas que me ajudaram a criar a
minha personalidade, e a pessoa que sou hoje.
Importa registar o acontecimento na vida da família, que nos marcou para sempre. A
história da Lombada da Ponta de Sol, que tem a ver com a “Luta das Águas”, e que recentemente se comemorou os 50 anos. Essa luta teve a ver com o direito pela posse
das águas por parte dos camponeses que ao comprarem as terras também pagaram ao
Estado, as águas. Gosto muito de frisar que aquelas terras da Lombada foram pagas a
ouro, a preços altíssimos, precisamente porque incluíam os baldios e também a água de
rega, o valor das terras estava fundamentalmente nas águas. Nos anos 60, do século XX,
a Junta Geral do Funchal resolve, no âmbito dum plano agrícola para a Madeira, tomar
conta das águas que regavam toda a Lombada dos Esmeraldos e o Lugar de Baixo. A
população da Lombada e do Lugar de Baixo revoltou-se. Enfrentou o presidente da
Câmara da altura, Joaquim Cabrita, após este ter feito ameaças às pessoas, dizendo que
se não entregassem as águas à Junta ia “… haver lágrimas de sangue”. Mas as pessoas
não se intimidaram e não arredaram pé. Desde maio até agosto de 1962, permaneceram de noite e de dia na ribeira, no Cabo da Levada a guardar a sua água, para impedir
que fosse canalizada para a levada da Junta Geral, a levada do Governo.
Durante estes três meses, houve violência, houve feridos, pessoas presas e ameaçadas… Também houve coisas muito boas. Uma grande solidariedade!... Quem não podia
ir para o Cabo da Levada enviava a comida para quem lá estava permanentemente.
Houve momentos de muito convívio!… Mas a desgraça chegou no dia 21 de agosto. Após dar o alerta que tinham passado vários autocarros do Funchal carregados de
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polícias, e que se dirigiam para o Cabo da Levada, (diz-se ser mais de duzentos polícias)
a população levantou-se de madrugada e correu guardar as suas águas. A Sãozinha e
irmãos levantaram-se e foram a correr para o Cabo da Levada. A Sãozinha foi das últimas
pessoas a chegar.

A Sãozinha chegou…e de repente caiu, com um tiro na cabeça, e faleceu.
Uma coisa interessante nesta luta, foi o papel muito importante das mulheres. Houve
muitos homens que deram a cara, que lutaram e que permaneceram durante meses
nesse local, mas as mulheres desempenharam muito bem o seu papel. Havia uma estratégia que era, se chegar a polícia quem vai dar a cara são as mulheres, os homens ficam
na retaguarda. Então, eram as mulheres que iam para o meio da ribeira onde a água
era canalizada, e ficavam ali, com os pés dentro das poças de água, com as crianças ao
colo, sempre no sentido de que a polícia não ia fazer mal às mulheres. Mas naquele dia,
21 de agosto, não foi isso que aconteceu. A Sãozinha chegou, juntou-se ao grupo das
mulheres pôs a mão no ombro duma vizinha e disse: “Graças a Deus, perdi um sapato
mas já cheguei.” E de repente caiu, com um tiro na cabeça, e faleceu.
Esta vivência com a morte da minha irmã, deixou muitas marcas na nossa família, ajudou-nos a tomar consciência das situações de injustiça e deu-nos força para, lutarmos
por causas nem que se tenha de perder a vida…
Durante muitos anos, a morte da Sãozinha e a Luta das Águas, foi tema de conversa na
minha casa. Reinava a esperança de, um dia, o povo da Lombada poder gerir e ficar com
a sua água, porque a morte da Sãozinha não podia ter sido em vão. Felizmente, isso
aconteceu depois do 25 de Abril. A revolução, para este povo foi muito importante. No
1º de Maio de 1974, que no fundo se pode dizer que foi a grande revolução na Madeira,
a população da Lombada participou na grande manifestação com cartazes onde se falava da Luta das Águas e o direito que o povo tinha sobre esse bem. Fazer ver que a
morte da Sãozinha e o sofrimento deste povo não podia ficar no esquecimento.
Eu estava em Lisboa em 1974, vivi de perto a Revolução de Abril, as ruas cheias de populares e de militares. Aquela alegria!... As pessoas de cravos vermelhos nas mãos… No
1º de Maio, fui com a minha irmã à baixa de Lisboa. As ruas estavam cheias de gente…
Foi uma festa, uma grande alegria e o princípio de muita coisa que hoje, infelizmente,
há quem não queira reconhecer.
Regressei à Madeira no verão de 1974, passando a estar presente em lutas e manifestações que tivessem a ver com os direitos do povo, principalmente em relação ao meio
que nasci, camponeses, bordadeiras… Tive tias, primas bordadeiras, também aprendi a
bordar… Onde havia qualquer coisa, eu e as minhas irmãs estávamos presentes.

Os jovens capitães que estavam na Madeira, iam explicar o que era a democracia.
Lembro-me de participar, nas sessões de dinamização, na Ponta de Sol e arredores…
Os militares de Abril, os jovens capitães que estavam cá na Madeira, iam pelo campo
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explicar às pessoas o que era a democracia. Fomos ao Jardim do Mar, Calheta, Madalena
do Mar, aprender e deixar os nossos testemunhos…
Aos poucos começámos a tomar consciência que a vida do camponês era uma vida de
escravo. Em 1975, na altura em que os camponeses se preparavam para a entrega das
canas no engenho do Hilton, começámos a reunir pelos vários concelhos, com os que
cultivavam a cana-de-açúcar, com o objetivo de reivindicar uma subida do preço da
cana. Recordo-me que na altura a cana era paga a onze tostões ao quilo. Elaborámos
o caderno reivindicativo, exigindo o aumento para dois escudos e meio. Havia outras
reivindicações, tais como, o camponês receber o dinheiro da cana no ato de entrega, (a
cana era paga só meses e meses depois, às vezes um ano). Eram os comerciantes, nas
mercearias, que fiavam, ficando à espera que chegasse o dinheiro da cana, para as famílias poderem pagar o que compravam para o seu sustento. Nesse ano, de fevereiro até
abril, participei com mulheres e homens dos vários concelhos no grande movimento da
Luta da Cana, fazendo parte da comissão que representava os camponeses da Ponta de
Sol. Em março, após um comício que se realizou no Jardim Municipal, tomámos como
iniciativa fazer uma manifestação, até ao engenho do Hilton. A manifestação era tão
grande e foi tão decisiva!... Os camponeses, ao chegar ao engenho, não fizeram mais do
que entrar e ocupar os espaços até que a Junta de Planeamento nos dissesse alguma
coisa. Junta essa que estava à frente dos destinos da Madeira e representava o governo,
da qual fazia parte o brigadeiro Azeredo, a quem foi entregue o caderno reivindicativo.

Durante duas semanas, estivemos a ocupar o engenho.
Durante duas semanas, estivemos a ocupar o engenho. Foi uma ocupação muito pacífica e de grandes responsabilidades. Homens e mulheres permaneceram ali dia e noite
a guardar o engenho, sem haver estragos. Eu era uma jovem e acho que amadureci
muito, porque fazia parte da comissão e tive que dar a cara muitas vezes, defender,
perante as entidades, os direitos dos camponeses. Chegámos a ocupar o local que hoje
é o Instituto do Vinho, onde guardavam a aguardente e o álcool. Os camponeses eram
vistos por parte dos reacionários, como uns selvagens que vieram do campo para o
Funchal roubar aqueles espaços…
Mas, como eramos e somos pessoas de bem, assumimos responsavelmente as nossas
obrigações. Recordo-me de ir ao Hospital entregar álcool. A entrega fez-se sob a nossa
vigilância. O álcool era prioritário, era preciso entregar no Hospital, e nós tivemos esse
cuidado. Isto para demonstrar que as coisas não foram feitas de forma leviana. Foi tudo
muito bem pensado e no sentido de querermos que as nossas reivindicações fossem
atendidas: “Ocupámos um espaço, mas vamos respeitar e zelar por esse espaço.”

Sem nunca abdicar daquilo que acreditava. Tornei-me uma pessoa de causas.
Foi uma fase muito importante da minha vida porque me ajudou a amadurecer e a
ver as coisas de forma diferente. Aprendi a distinguir o simples e justo e a contestar o
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que, na verdade, não estava de acordo com conceitos e princípios de justiça. Mas, nem
tudo foram “rosas”. Passei momentos difíceis, insultos e agressões verbais, ameaças de
bombas, sem nunca abdicar daquilo que acreditava. Tornei-me numa pessoa de causas.
Como tinha duas irmãs em Lisboa a frequentar a universidade e, estando cá na
Madeira, matriculei-me no curso de História, coincidindo com a criação de uma extensão da Universidade Clássica de Lisboa (semente para a futura UMa). As aulas eram no
fim de semana. Os professores vinham cá ministrar as aulas, fazíamos trabalhos de investigação, algumas cadeiras tivemos de fazer exames. Foi assim que conclui o curso de
História. Enquanto estudava, trabalhava. Entrei para o ensino público aquando a criação
da Escola Preparatória da Ponta de Sol, a 5 Janeiro de 1977, escola esta, onde ainda hoje
leciono. Costumo dizer que sou a avó da Escola Básica e Secundária da Ponta de Sol
porque comecei a trabalhar quando nasceu a escola.

Não fui para enfermeira, fui para professora. A profissão que lá no fundo eu tinha que
ter, ligada às pessoas, aos problemas das famílias.
Porque é que escolhi ser professora? Quando frequentava a Escola Industrial, eu via com
bons olhos, a área da Saúde. Mas o sistema não permitia que uma enfermeira fosse deficiente motora. Hoje, à distância, leva-me a pensar que o “bichinho” que trazia comigo
era ter uma profissão para lidar com as pessoas, na vertente social, humana… Não fui
para enfermeira, fui para professora. A profissão que lá no fundo eu tinha que ter, ligada
às pessoas, aos problemas das famílias… Eu olho para um aluno e tento ver o contexto
em que aquela criança vive, aprende… É uma das grandes preocupações que transporto comigo, pensar nas pessoas… Com 36 anos de serviço, o sentido das pessoas
continua a estar presente na minha vida profissional.
Sou professora do 2.º ciclo, (Português e História e Geografia de Portugal), mas passei
por uma experiência no 3º ciclo, durante 14 anos, lecionando História. Ao longo de muitos anos, dinamizei vários projetos com a comunidade escolar. Destaco, as “As Jornadas
por Timor” no âmbito do Clube dos Direitos Humanos. Foi graças a este projeto que recebemos na nossa escola vários timorenses entre os quais o Ramos Horta e Luís Cardoso
e outras personalidades, tais como, a Iva Delgado…. Sempre que se proporcionava, organizava saídas com os meus alunos, através de visitas de estudo a locais mais indicados para uma melhor e eficiente aprendizagem. Os espaços escolhidos eram principalmente os museus. Particularizo o roteiro do Açúcar através do qual visitávamos vários
locais relacionados com a cultura do açúcar na Madeira. Também promovi experiências
de intercâmbio com escolas da área de Lisboa, levando alunos à capital. Exerci várias
funções pedagógicas desde, delegada de disciplina, diretora e coordenadora dos diretores de turma, até coordenadora da Comissão de Formação de Professores.
A partir 2003, chefiei uma equipa que se candidatou à direção da Escola. Durante 8
anos, passei por essa experiência como membro do Conselho Executivo. Foi uma experiência muito importante e enriquecedora, mas de grandes responsabilidades. Tivemos experiências muito criativas, com iniciativas muito importantes. Esforcei-me por
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conhecer bem os problemas do concelho e tentar fazer com que a Escola oferecesse
o que seria melhor para o futuro das suas gentes. Experimentei situações de justiça e
de injustiça, situações do chamado “faz-de-conta”. Por vezes, decidimos e agimos abdicando dos nossos princípios e convicções… para que as coisas possam acontecer.
Na minha passagem pela direção da Escola deixei o meu melhor, mas reconheço que
ainda poderia ser melhor! Fiz por gerir responsavelmente a coisa pública, chegando às
famílias, à comunidade. O aluno para mim esteve e está sempre em primeiro lugar.
No campo de formação pessoal e profissional enriqueci os meus saberes através da participação e aquisição de formação nas áreas específicas e nas do domínio pedagógico e
social. Venho partilhando há muito os meus saberes e experiências de forma informal,
nos espaços que me movimento diariamente, e de forma planificada, na qualidade de
formadora.

A minha deficiência não me impediu de construir o futuro, ao meu querer.
A minha deficiência não me impediu de construir o futuro, ao meu querer. À medida
que fui crescendo, fui lutando pelos espaços e trilhando o caminho mais indicado para
o meu percurso de vida. Namorei e casei. Como todas as mulheres quis ter filhos. Tenho
histórias engraçadas de quando estava grávida. Recordo-me quando estava a atravessar uma rua veio uma senhora ao pé de mim, perguntar se aquilo era mesmo uma gravidez, e como é que eu tinha conseguido engravidar. A preocupação da mulher ao ver
uma deficiente motora grávida!...
Tenho dois filhos maravilhosos e saudáveis!... Proporcionei um ambiente saudável, incutindo o que eu achava que era o melhor, mas dando sempre liberdade de escolha.
Hoje, o mais velho está com 29 anos. É um jovem sensível às questões ambientais. Passou pela universidade com uma experiência de Engenharia Ambiental, mas desistiu.
Achou que não era bem aquilo que queria para o seu futuro. Fez formação na área do
Turismo Ambiental. Trabalha nessa área, faz o que gosta. Contacta com a terra, tem participado em muitas experiências ligadas à agricultura biológica. Tem essa grande sensibilidade! Até na própria alimentação, evita as carnes vermelhas, opta por comer peixe e
muitas verduras. É um jovem muito simples, sensível, discreto e com muita consciência,
mesmo a nível político. Estou muito feliz com ele.
O outro, o “Pimpão”, está em Lisboa. Foi e é um jovem inteligente, crítico, sabe o que
quer e vai até o fim para conseguir os seus objetivos. Até há quem diga que ele tem
muito o “bichinho da mãe”. Está a fazer um estágio de advocacia e espero que venha a
ser um advogado para defender os que precisam.

A minha formação política começou quando ainda era muito jovem.
A minha formação política começou quando ainda era muito jovem. Fui contactando e
convivendo com pessoas com formação e consciência política que ponham em causa
o regime, pessoas ligadas ao Comércio do Funchal. Conheci o Vicente Jorge Silva, o Dr.
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Aragão, a Conceição, o Liberato, a Clarisse… Nos convívios que havia na minha casa,
através da minha irmã mais velha, a Mercês, reuniam-se e discutiam-se muitas coisas!
Isto antes do 25 de Abril. Recordo-me que, num dos arraiais da Lombada – na altura do
padre Marques, que também participava nesses convívios – tivemos um jovem militar
algarvio, que subiu ao palco e cantou a canção “o soldadinho não volta do outro lado do
mar”. Passou-se!... Depois do 25 de Abril, viemos a saber que, nos arquivos da PIDE do
Funchal, havia registos dessa festa, os nomes das pessoas a canção que se cantou – era
proibida….
Aos poucos fui tomando contacto com pessoas de maior abertura. Liguei-me à UPM
(União do Povo da Madeira), tive uma participação ativa. Quando surgiu a UDP, militei
nesse partido, participando nos vários atos eleitorais: eleições regionais, autarquias…
Participei e intervim em comícios, dando a voz, junto das pessoas, àquilo que a UDP
defendia. Até acho que muitas conquistas conseguidas para o meu concelho, deveram-se muito às pessoas da Ponta de Sol que tinham consciência e se identificavam como
militantes ou simpatizantes da UDP. Nomeadamente, a Escola Secundária que temos
hoje, foi uma luta desencadeada durante muitos anos, eu e a Maria demos a voz e conseguimos, a nossa voz ajudou a ter aquela escola.
Eu considero que a felicidade acontece em determinados momentos. A pessoa nunca
pode estar sempre feliz enquanto houver injustiças, situações que nos deixam com o
coração a bater acelerado e com a lágrima no canto do olho!... Preocupo-me muito com
a sociedade de hoje, que é muito pouco humana, é materialista e extremamente egoísta. Não foi para termos esta sociedade que eu lutei, que nós lutamos!... Sonhei viver
um dia numa sociedade com diferenças, mas com um grande respeito pelos direitos de
cada um. Isso, infelizmente, não está a acontecer e notamos que as coisas estão cada
vez mais complicadas e é cada vez mais difícil conseguir vitórias.

O que não podemos deixar é morrer os nossos sonhos.
Enquanto cidadãs e mulheres, temos de crer e acreditar que é sempre possível! Às
vezes, ponho-me a pensar no meu percurso de vida, e reconheço umas vezes momentos
de grandes vitórias, outros com desilusões… Mas, em determinados momentos, eu desejei vitórias maiores, mas foram aquelas!... Nós, que somos pessoas de causas, de princípios
com valores, temos que nos agarrar a todas as vitórias, nesta escalada e no caminho que
traçámos. Continuar a lutar para conseguir construir... Às vezes há os desânimos: “De que
serve lutar?” Mas temos que continuar. E há muita maneira de o fazer, nem que seja com
um simples aperto de mão, uma palavra amiga dirigida a outra pessoa, estamos sempre
a lutar. O que não podemos deixar é morrer os nossos sonhos. Eu espero que as mulheres
de hoje, principalmente esta juventude, que muitas vezes é levada por caminhos que não
são aqueles que levam a construir uma sociedade mais justa e solidária, se reveja e encontre os momentos e pontos onde é possível se divertir, ser feliz, mas também, com a ajuda
de muitos, ajudar a conseguir a felicidade dos outros. É isso que eu desejo uma sociedade
justa, mas onde não haja sofrimento, falta do pão, de educação, de instrução.
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POSSO ESTAR COM O CORAÇÃO PRETO COMO A FERRUGEM,
MAS TENHO FÉ QUE TUDO VOU ULTRAPASSAR
Os meus pais foram andando aos tombos, com “porrada”, alegrias e tristezas.

E

u nasci a 15 de março de 1952. Sou natural de Câmara de Lobos, que é onde resido.
Tenho 5 filhos, casei, enviuvei, tornei a casar… A minha infância foi problemática. O
meu pai era gaiteiro, muito “amigo de meninas” e falava com todas, mas a minha mãe é
que engravidou, e isso foi um problema.
A minha mãe, pobrezinha, ficou grávida de mim. Eu nasci e a minha mãe engravidou e
teve mais uma filha, e só então é que os meus pais se casaram por obrigação. Mas foi
um casamento forçado e não deu certo. Casaram-se e depois cada um foi para a casa
dos seus pais. Mais tarde é que se juntaram, com muitos problemas, dificuldades, e “porrada” à mistura... e fui crescendo nesse ambiente.
Quando era pequenina, houve complicações. O meu pai não queria dar o braço a torcer,
mas sabia que tinha uma filha. Uma vez, durante a noite e na altura das vindimas, ele
aproveitou e, enquanto estavam todos no lagar a fazer o vinho, levou-me, sem ninguém
ver, da casa dos meus avós maternos. A família da minha mãe tinha os seus bens, a sua
casa, e no mesmo prédio construíram uma casinha pequenina para os meus avós, e era
aí onde a minha mãe vivia comigo. Nessa noite, ele foi lá e levou-me para casa dos pais
dele, eu tinha uns três anos. Depois a família da minha mãe andou à minha procura,
deram-se de conta onde eu estaria e foram lá me buscar. Só que a minha avó paterna
não me queria deixar ir pois “não tinha autorização” do meu pai. Andei aos puxões para
um lado e para o outro. Finalmente, a minha mãe conseguiu trazer-me de volta.
Os meus pais foram andando aos tombos, de um sítio para outro, uniam-se e separavam-se, com “porrada”, alegrias e tristezas, e a vida sempre a correr. Se o meu pai julgava
que a vizinhança dum sítio era pior, ia para outro. Passou por São Vicente, Ponta de Sol,
Livramento, Jangão, Funchal… Foi de casa em casa, e ora vivia com a minha mãe, ora
não vivia, e foi andando sempre assim.

Pensei que ele era o melhor e o mais bonito de todos, e no final foi tudo ao contrário.
Cresci, e passei um mau bocado quando namorei um rapaz que não devia namorar. Pensei que era o melhor e o mais bonito de todos, e no final foi tudo ao contrário. O meu pai
descobriu, os vizinhos disseram-lhe que eu andava a falar com um rapaz às escondidas.
Quando chegou a casa, raivou comigo e proibiu-me de falar com ele. Mas o que é proibido a gente faz ao contrário. Tinha 19-20 anos e naquela idade não se quer saber de nada.
Teimei, e o meu pai um dia levou-me à polícia. Lembro-me dele chegar a casa com um
“contrafé”, era assim que se chamava, e dizer-me: “Olha, tens que ir lá abaixo que o Sr.
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Chefe quer falar contigo”. Fiquei nervosa, não sabia o que é que ia para lá fazer. Pensei
que me iam prender! Então, o Chefe da Polícia perguntou-me a idade e porque estava
ali. Eu respondi que falava com tal rapaz e que o meu pai não queria, não queria que eu
casasse com ninguém. Ele disse: “Olha, tu vives na casa dos teus pais e tens que fazer
o que eles te mandarem. Mas quanto ao casamento, tu fazes o que quiseres.“ Depois
disso, o polícia disse ao meu pai que ele não tinha que se opor, e que me devia deixar
falar com o rapaz. O meu pai então disse que podíamos falar um pedacinho uma vez por
semana, ao domingo, que autorizava... Mas depois fez o contrário, e não deixou.
Continuei a teimar, e vieram brigas atrás de brigas. Quando ia fazer 21 anos, fiquei
grávida. O meu pai apercebeu-se, alguém lhe disse. E veio-me dizer que não queria
putas em casa, para falar direito. Mandou-me para a rua e eu fui para casa da família do
meu namorado. Foi a pior coisa que fiz. Os pais dele tinham 10 filhos, eram muitos e ele
bebia muito, e maltratava os pais. Não era o ambiente que eu tinha em casa.

No 25 de Abril estava grávida do segundo filho, e o meu marido foi para Angola.
Depois tive esse filho, e fiquei grávida do segundo filho. Quando casei, tinha um filho
com um ano e outro na barriga. Casei porque ele ia para Angola, e para ganhar alguns
tostões, eu tinha que casar.
No 25 de Abril de 1974, estava grávida do segundo filho, e o meu marido foi nesses dias
para Angola. Eu não sabia nada destas coisas. Ouvia-se no rádio, mas não vou dizer que
estava dentro do assunto, não sabia nada dessas coisas. Levava tudo na brincadeira.
Naquela altura, com 21 anos, não tínhamos a noção do que ia acontecer. Quando ele
foi para Angola, eu disse na brincadeira: “foste, foste, quanto mais depressa, melhor”. Ele
estava fora quando o segundo filho nasceu.
Um pouco depois, o meu cunhado Gregório entrou para a UDP (União Democrática
Popular). Ele andava à procura de pessoas para se inscreverem partido, dei o nome e assim fiquei como militante. Fui candidata, fiz campanha e foi bom. Participava mais nessa
altura porque eles tinham carro, iam-me buscar. Agora, sem carro, não posso vir para o
Funchal ou ir para longe. Não é que não me cheguem mensagens a toda a hora, quando
é preciso. Mas eu não posso acompanhar, e eles já sabem. “Vou mandar a mensagem. Se
puder, vem. Se não puder, não vem”, dizem-me.
O meu marido voltou quando o bebé tinha um ano. Pensei que ele ia governar outra
vida, que já havia melhorado daqueles problemas todos... mas não. Tive mais dois filhos
dele, um dos quais faleceu porque nasceu antes do tempo, com 7 meses. Depois ele
viajou para a Venezuela, esteve lá um ano. Trabalhou e mandava o seu dinheirinho para
sustentar os filhos, e para me sustentar.

A minha família foi toda embora para a Venezuela. E eu fiquei agarrada àquela
promessa de ser a próxima a ir para lá … Mas isso nunca aconteceu.
Depois tive um grande problema. A minha família foi toda embora para a Venezuela.
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A primeira foi uma irmã que era casada com um irmão do meu marido. Ela tinha a sua
casa, e a seguir mandou chamar a minha mãe, as minhas irmãs, o meu pai, mandou
chamar todos. E eu fiquei agarrada àquela promessa de ser a próxima a ir para lá… Mas
isso nunca aconteceu. E fiquei sozinha com os três filhos, durante um ano, enquanto
recebia dinheiro do meu marido.
E ele voltou. Veio se fazer de rico, gastou todo o seu dinheiro nos táxis para cá e para
lá, com os amigos, com o jogo e com tudo. Ficou sem dinheiro para voltar para a
Venezuela. Nisto, veio cá um irmão dele e pagou-lhe a passagem, e lá foi ele outra vez.
E eu sempre com o pensamento, com a esperança de ir para perto da minha mãe! Mas
fiquei 26 anos sem a ver.
O meu pai não se dava bem na Venezuela. Vinha para cá, ia para lá, mas a família não vinha porque já não tinha possibilidades. Até hoje estão lá e nunca mais vieram à Madeira.

Quando o meu pai voltou para a Venezuela, espalhou uma mentira. Disse ao meu marido
que eu andava com um e outro. Recebi um telefonema a dizer que ele me ia matar.
Numa das ocasiões em que o meu pai estava cá na Madeira, fui até à casa dele, que
ficava pertinho de onde eu morava. Pelo caminho, encontrei uns rapazes e um deles
disse: “Hoje vamos para a tua casa”. Eu respondi: “Para a minha casa tu não vais, porque
eu tenho a chave.” Mesmo assim, eles foram até lá, bateram na porta, e os meus filhos,
que eram ainda crianças, abriram a porta. Quando cheguei a casa, já estava um deles
na minha cama. Saí para a rua e disse: “Com aquela gente dentro de casa eu não fico”.
Eram ladrões, e eu não ficava dentro de casa com um ladrão! Pedi ajuda. Um senhor
aproximou-se e perguntou o que se passava, e eu expliquei. Ele disse: “Se for preciso,
eu vou lá dentro e mando-o para a rua.” Nisto o meu pai apareceu, e pensou logo que
andava a fazer “coisas malfeitas” com esse senhor. E eu só estava a pedir ajuda… Chegou
ao pé de mim e disse: “O quê? Ter filhas putas? Pensava que tinha filhas sérias, e afinal
tenho filhas putas!” E deu-me uma grande chapada na cara. Não fugi logo porque não
era culpada, e respondi-lhe: “Se sou puta, foi porque o senhor me ensinou”. E fugi. Passei
o resto da noite fora de casa. O meu pai foi acordar os vizinhos para lhes dizer que eu
tinha um homem dentro de casa, e que me tinha apanhado com tal fulano. E vindo da
boca dum pai, quem é que não acredita?... E a vizinhança acreditou.
Quando o meu pai voltou para a Venezuela, espalhou uma mentira. Disse ao meu marido que eu andava com um e com outro. Apanhei um grande desgosto. Não era nada
disso, ele não devia dizer essas coisas! O meu marido ficou pirado da cabeça. Recebi um
telefonema da família a dizer que ele me ia matar. Andei com um desgosto profundo,
nem conseguia dormir, pensei que ele ia dar uma “patada” na porta e que eu ia morrer...
Quando o meu pai regressou à Madeira, perguntei-lhe porque é que tinha feito isso,
qual era o motivo, e ele respondeu: “Ah, eu disse isso para ver se ele te mandava buscar
mais depressa”. Respondi: “Mas isso não são coisas nenhumas de se dizer!” Fiquei sem
falar com o meu pai durante muito tempo.
Passei um mau bocado com os meus filhos menores. Drogados e bêbados invadiram
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e rebentaram-me a casa toda. Nem era casa, era um quarto onde vivia. Fiquei naquele
quartinho à espera que o meu marido voltasse, na esperança de governar outra vida,
mudar de casa. Mas ele nunca veio e fui ficando por lá... Cheguei a ir ao Centro do
Emigrante para ver se me ajudavam a ir para a Venezuela, para perto da minha família,
mas eles só davam metade do dinheiro. E o resto? Até hoje não chegou.

Bateu-me no coração, parecia uma gota de água numa pedra num poço.
O meu pai era vendedor ambulante, e vendia rádios, pilhas… Quando estava cá, andava
com uma motorizada a vender essas coisinhas pelas casas. Um certo dia, ele comprou
vinho e pôs em casa para vender. Nessa altura não falava com ele. Ele levava rapazes
para casa para beberem, e ponha a tocar a música da Raffaella Carrà, era uma loucura. E
assim ficavam até muito tarde. De vez em quando, faltavam-lhe umas coisas e ele vinha
me pedir ajuda várias vezes, mas eu não falava com ele.
Ausentou-se por dois meses e quando voltou, ouvi umas crianças a dizer: “Olha o músico já vem ali”. Chamavam-lhe “o músico”. Mal ouvi, comecei a me afastar, pois ele ia passar mesmo onde eu estava. Nisto, um senhor, que já faleceu, disse: “Izídia, não faça isso
que ele é o seu pai!” Bateu-me no coração, parecia uma gota de água numa pedra num
poço, que salta e faz aquela pressão... Não sei o que me deu, o meu pai passou e fui atrás
dele para casa. Quando cheguei, abracei-o, chorámos os dois e ele disse: “A última coisa
que esperava era que viesses falar comigo”. E ficamos “amigos para sempre”.
O meu pai foi 5 vezes à Venezuela e voltou. Vendeu a mobília, vendeu a mota, e o meu
cunhado pagou duas vezes a passagem para ele voltar para lá. Só que, quando ele chegava à Venezuela, dizia que queria voltar para a Madeira, que lá não era a casa dele, que
não estava acostumado, que não era a terra dele... Ele estava acostumado a mandar em
casa, e lá fora era mandado. A minha mãe trabalhava como mulher-a-dias para ganhar
uns tostões, em várias casas, e o meu pai ia para lá difamá-la, dizendo que a minha mãe
tinha amantes, essas coisas. O meu pai era complicadíssimo.

Já não posso mais. Vou pagar pela mentira, então vou fazer a verdade!
Foi triste viver sozinha com os filhos nesta situação. Bordava noite e dia, domingos, dias
santos, todos os dias a bordar. E depois vieram os cestos de vimes, e lá fiz cestos. Em
seguida, surgiu uma oportunidade para trabalhar na agricultura, e fui para ganhar 500
escudos, que na altura era bastante dinheiro. Era mais do que dava o bordado. E tive que
me sujeitar a ser mãe e pai ao mesmo tempo.
Só que o meu pai, ao dizer o que disse de mim, fez com que as pessoas e os vizinhos
quisessem-me mal. No entanto, havia uma senhora muito minha amiga que me deu
trabalho na casa dela, na fazenda. Às vezes eu recebia 720 escudos de abono, que dava
para pagar os 180 escudos de casa, uma garrafa de gás que durava bastante tempo, pois
os miúdos eram pequeninos… E lá me ia equilibrando.
Trabalhava nessa casa, na fazenda, e andava sempre limpa. Porquê? Porque ia para a
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fazenda regar, apanhar folhas, sachar, arrancar “semilhas”, encher poços, apanhar uvas
na altura delas, ajudar a fazer o vinho... fazer de tudo. E a seguir tomava banho. Como o
meu quarto não tinha água nem banheira, já vinha prontinha. Levava roupa para mudar, banhava-me nessa casa, lavava a roupa do trabalho e deixava a secar para o dia
seguinte. Ia limpa para casa e vinha limpa para o trabalho. Os vizinhos viam-me a passar,
para cima e para baixo, sempre limpa. E diziam mentiras, que eu andava na boa vida,
que queria roubar o dinheiro dos homens… Era um tormento para mim. Chegou-se a
um certo dia e eu disse: “Já não posso mais. Vou pagar pela mentira, então vou fazer a
verdade!“ Foi quando conheci o meu atual companheiro.
O Sidónio trabalhava também na fazenda e gostava de ir a essa casa, onde conviviam
muitas pessoas, pois o senhor vendia vinho. Vinham pessoas da Calheta, taxistas que
paravam lá com pessoas para comer e beber o seu vinhinho. Às vezes traziam peixe
para fazer caldeiradas, ou bacalhau, e eu ajudava. Recebia por vezes uma gorjeta. Foi
aí que conheci o Sidónio. Ele teve pena de mim, ao ver que eu trabalhava na fazenda
como uma escrava, e começámos a conviver mais no dia-a-dia. Um dia ele disse: “Olha,
eu gostava de ir viver contigo”. E eu, excrementada e escaldada como estava, não queria, e respondi-lhe: “Olha, não quero. Não quero porque já tenho filhos, porque o outro
prometeu que ia mandar o dinheiro que nunca chegou até hoje.” Ele disse “Dou-te um
prazo de 8 a 15 dias, porque quero resolver a minha vida”. Ele tinha 19 anos e eu já tinha
34. Pus-me a pensar: “O outro já anda a prometer que me vai matar há tanto tempo,
nunca manda dinheiro, nunca vou para lá, e vou ficar sempre aqui à espera…” Nessa
altura, até do vento eu tinha medo. Dentro de casa não conseguia dormir... Vinha para
a soleira da porta ouvir os meus filhos a ressonar e não conseguia dormir. Ficava ali…
E nesses dias pensei: “Caramba, se eu posso ter uma companhia porque é que não vou
ter uma companhia?” Então, quando encontrei o Sidónio, disse-lhe: “Olha, se quiseres,
traz as tuas coisinhas e vem para a minha casa.” E assim foi. Ele também não era rico... era
pobre e não tinha muitas coisas, e lá levou as suas roupinhas.

Enfiou o punhal todo, no lado esquerdo do meu abdómen e no braço direito.
Daí a pouco, senti uma coisa quente a escorrer pela perna abaixo. Era o sangue.
A família dele aceitou bem o nosso relacionamento. Sempre me aceitaram, nunca me
disseram nada, nem sequer a mais pequenina. Até hoje sou acarinhada por eles. Encontro-me com eles, e de vez em quando vão à minha casa, sem problemas.
Quem não ficou contente foi a minha cunhada, que me apunhalou, porque eu “estava
a pôr os cornos no irmão”. Não queria, ficou raivando enquanto encontrei um companheiro. Ela bebia muito e nesse dia tinha brigado com umas amigas. Os amigos bêbados
são assim, ora estão bem, ora estão a se “rezondar”. E eu é que paguei, vingou-se em
mim caladinha sem dizer nada.
Eu e o Sidónio íamos a subir umas escadas juntinhos, e ela passou por mim. Ele disse-me: “Anda para perto de mim”, e ela “Ah Sidónio, tu esta noite vais ser meu”. Quando ela
disse aquilo, já estava a me apunhalar. Enfiou o punhal todo, no lado esquerdo do meu
91

abdómen e no braço direito. Ao tirar o punhal, a ferida fechou. Não se sente na hora. Daí
a pouco, senti uma coisa quente a escorrer pela perna abaixo. Era o sangue. Fui para o
hospital, levei pontos e graças a Deus fiquei boazinha.
Os meus filhos, na altura com 6-8 anos, andavam na escola. Matriculei-os, mas eles juntaram-se e não queriam ir às aulas. Levei-os tantas vezes pela mão à escola e depois eles
fugiam, deixavam a pasta pelo caminho... Mesmo assim, ainda fizeram a quarta classe.
Para mantê-los na escola, fui à Direção Escolar e contei a minha vida. Disse que tinha
dificuldades, que não tinha dinheiro para os livros, que a Sra. Professora dizia que eles
tinham capacidade e inteligência, mas não tinha dinheiro para pô-los a estudar. Disseram-me para ir buscar uns papéis à Junta de Freguesia para confirmar que era pobre,
e falar com a Sra. Professora na escola para ver o que era preciso. Mas a Sra. Professora
disse que não era preciso nenhum papel, e que a escola me ia ajudar. Perguntou do que
é que precisava, e respondi que pelo menos os livros. Naquela altura, os miúdos usavam poucos materiais, e então disse que me ia desenrascar para comprar os materiais.
Emprestaram-me os livros, e até eles saírem da escola foi sempre assim.

Ele queria que lhe desse um filho mas eu estava escaldada.
Tinha medo de ter mais filhos porque pensei que o Sidónio ia fazer mais um e fugir.
Os meus filhos davam-se bem com o Sidónio, não diziam nada. Ele nunca os maltratou.
Até hoje não o tratam por tu, é sempre com respeito. Gostaram que eu tivesse uma companhia. Nessa altura, eu e o Sidónio íamos para a fazenda e trabalhávamos quando havia
trabalho. Ele queria que lhe desse um filho mas eu estava escaldada. Tinha medo de ter
mais filhos porque pensei que o Sidónio ia fazer mais um e fugir. Ao fim de três anos a
viver com ele, engravidei e ele ficou contente. Nasceu uma menina, que é a menina querida que temos. Mais tarde, ele disse: “Mais um filho tu vais ter, nem que seja um menino”.
Eu respondi: “Ah não, tu querias uma menina já está”. Passados dois anos e meio, veio um
menino, e ele ficou satisfeito. Daí para cá, cuidei-me para não ter mais filhos.
Tive um problema de saúde, um tumor no útero depois de ter o último filho. Estive 12
anos com o tumor, mas era benigno e ,em vez de crescer, mingou. Os médicos limparam
e está tudo OK.
Também tive alguns problemas com o Sidónio. Ele bebia muito, e muitas vezes não havia trabalho. “Porrada” não. O meu primeiro marido... não é que me batesse, mas partia
tudo em casa; virava a mesa com tudo o que tinha em cima, e se a comida não estivesse
a gosto, jogava. Isso irritava-me! E batia nos filhos. Maltratou bastante os filhos.
Quando os meus filhos cresceram e começaram a trabalhar, eu disse: “Como o vosso pai
não pode vir da Venezuela até aqui, vocês que vão até lá lhe fazer uma visita”. Eles responderam: “Se ele nos desprezou quando eramos pequeninos, também não é preciso
irmos lá.” E o meu primeiro marido já faleceu.

Os donos da casa queriam que eu saísse. O presidente da Câmara respondeu que eu
tinha que fazer as contas com o dono porque não havia casas para ninguém.
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As pessoas do partido ajudaram-me muito a conseguir uma casa. Explicaram-me o que
eu não sabia e tiraram fotocópias dos papéis para entregar na Habitação. Antes, eu já
tinha ido à Câmara Municipal de Câmara de Lobos falar com o Sr. Presidente sobre a
minha situação. Na altura, os donos da casa, ou quarto sem condições onde eu vivia, já
tinham ido lá dizer que precisavam da casa e que queriam que eu saísse. O presidente
respondeu que eu tinha que fazer as contas com o dono. Fiquei aborrecida. E ainda
disse: “Eu tenho a minha casa, não tenho casas para dar a ninguém”. Se não fosse o partido andar em cima da situação, e me ajudar… E consegui a casa há 12 anos.
Daí para cá a vida foi melhorando. Os filhos mais novos estudaram durante mais tempo,
já lhes pude dar os estudos. Um tem o 9º ano e a rapariga tem o 12º ano, e tirou cursos
de administração e de inglês.
E eu tenho tirado muitos cursos e formações. Primeiro, tirei o curso de informática.
Aproveitei quando a minha filha estava no 8º ano e entrei na Associação de Pais da
Escola do Estreito de Câmara de Lobos, que criou esta oportunidade. Tinha curiosidade
de saber mais, e eles disseram que era bom que os pais soubessem usar o computador
para poderem ver o que os filhos andavam a fazer na internet. E fiz também o segundo
e o terceiro nível. E não fiquei por aí; tirei o curso de arranjos florais, etiqueta, parental,
costura, culinária, arranjos de Natal, flores secas… E bordo. Faço bordados, costura, e
vou passando assim o tempo. Ensino os meus filhos e a minha neta. Às vezes ela me diz:
“Esta avó sabe fazer de tudo”. E eu respondo: “É bom, e eu não vou durar sempre. Oxalá
que tu aprendas a fazer as coisas que eu sei fazer”. E ela vai aprendendo. A minha filha
também, aprendeu costura comigo. Emigrou mas levou a sua caixinha de costura com
ela, para fazer os seus consertos, já não pede a ninguém. Tenho 4 netos, dois em casa
(uma com 18, outra com 3 anos) e dois fora (um no Monte, com 12 anos, e uma com 14
em Câmara de Lobos).

O meu filho de 39 anos e a minha filha de 36 tentaram se suicidar duas vezes.
Não sei porque isto acontece. Eles acham que ninguém gosta deles.
O alcoolismo foi sempre um problema na minha vida. Os filhos do meu primeiro marido
têm um timbre que estes últimos já não tiveram. São mais teimosos, senhores do seu
nariz, e querem fazer tudo à maneira deles. E bebem, batem uns nos outros... Uma vez,
cortaram-se e foram parar ao Hospital. Tive grandes desgostos com eles. Que continuam.
O meu filho de 39 anos tentou se suicidar duas vezes, há 8 anos e, mais recentemente,
há 1 ano, no dia 25 de Junho. Mandou uma mensagem a dizer que ia começar agora,
e trancou-se dentro do quarto. Quando bati na porta, ouvi-o a tirar os comprimidos.
Acabou por abrir a porta e, se não tivesse aberto nessa hora, já ia estar a dormir e talvez
fosse tarde demais... Ele tomou 40 comprimidos Triticum, que são calmantes. O médico
diz que é só para tomar um terço de um comprimido por dia, e ele tomou 40!… Por
isso, chegou ao Hospital sem respirar, puseram-lhe logo ligado ao ventilador, foi no dia
seguinte para os cuidados intensivos e ficou em coma. Depois foi para o Hospital dos
Marmeleiros, apanhou uma pneumonia e teve a se curar durante 11 dias.
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A minha filha de 36 anos também se tentou suicidar, por duas vezes que foi parar ao
hospital. Não sei porque isto acontece. Eles acham que ninguém gosta deles. A minha
filha prometeu que nunca mais tentava.
Há alguns anos, fizeram uma ação de despejo ao meu pai. A casa era da minha tia. Despejaram o meu pai e puseram-lhe as coisas todas na rua, e eu não tinha muito espaço. Mas
pus o meu filho a dormir no chão para o meu pai dormir na cama dele. Agasalhei um
idoso de 79 anos, sem ter condições. Quando tive o apartamento, dei-lhe um quarto.

A minha neta contou que o meu pai ponha-a a fazer coisas com a mãozinha. Ele andava
a fazer coisas feias à vista da minha neta com 8 anos, e do meu filho mais novo.
Um dia, o meu filho mais velho achou que o avô fazia muita festa com os miúdos, e disse
à minha filha. Ela perguntou à pequenita, à minha neta que agora tem 18 anos, e ela
disse que o meu pai ponha-a a fazer coisas com a mãozinha. Ele andava a fazer coisas
feias à vista da minha neta, que tinha na altura 8 anos, e do meu filho mais novo. Metia-se na cama do meu filho quando era pequenino, e ia “fazer o brinco” para o pequeno
ver. Começava a fazer loucuras à vista dos pequenos, e eles nunca me contaram. A minha neta foi ao médico para ver se ele tinha feito alguma coisa, mas não aconteceu o pior.
A minha filha fez uma participação e a Polícia Judiciária foi buscá-lo. No dia seguinte
chamaram-me. Eu ainda não sabia de nada. O polícia foi lendo o que tinha escrito no
computador, o que as crianças tinham dito, e até a minha filha, que também já tinha
sido provocada. Eu fiquei mais morta do que viva, a tremer, desgostosa, foi preciso irem
buscar um copo com água... Os pequenos não me diziam nada, porque ele pedia para
não dizerem nada à mãe, nem à avó, nem a ninguém. Mas disseram à Polícia. Foi um
enorme desgosto. Até o Sidónio queria matá-lo. Um dia, pegou numa grande faca e eu
pus-me à frente do meu pai e disse: “Se é para dares no meu pai, dá em mim.” Eu não
queria que matassem o homem dentro da minha casa!
O polícia perguntou-me: “Quer dizer que a senhora não sabia destas coisas?” E eu: “Não
sabia de nada. Vivo na mesma casa, pus o meu filho no chão para agasalhar o meu pai
idoso e não deixá-lo na rua. E ele foi uma pessoa que muito mal me fez, pôs-me sem
marido…” Contei o que se tinha passado. Eles perguntaram o que queria que fizesse
ao meu pai, que ia preso. Respondi: “Ele está numa situação má, mas não queria ver o
meu pai o resto dos seus dias na cadeia.” Então criaram uma rede social, com a Proteção
de Menores, Segurança Social, Tribunal, tudo, e puseram-no num lar. E ele morreu há 6
anos nesse lar, na Ponta Delgada.
A seguir, o polícia perguntou “E a senhora acredita que o seu pai fez aquilo à sua neta
e ao seu filho?” Lembrei-me do que se passou quando eu era uma adolescente. E
respondi-lhes: “Acredito, e vou dizer porquê. Nos meus 15-17 anos, era uma rapariga
bem arranjadinha, o meu corpo já estava crescido, e já se sabe que os rapazes andam
sempre com os “olhinhos”. O meu pai chegou a me apreciar e vinha sempre vigiar o que
eu fazia. Um dia, quando vivíamos perto da Igreja da Quinta Grande, na altura do nascimento da minha irmã mais nova, a minha mãe tinha ido ao Funchal. Estava no meu
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quarto e ele chamou-me “Izídia, vem cá com o paizinho”. Eu fui, e pus-me mesmo ao pé
da porta porque apercebi-me de “maldade” nele. E ele disse: “Izídia, o paizinho vai-te dizer
uma coisa. Tu estás agora uma rapariga grande, cresceste e sabes que os rapazes andam
com o olho em cima de ti. Se eles falarem em alguma coisa, tu não fazes nada com eles!
Não faças caso! Se quiseres algum dia ter alguma coisa, o paizinho ensina e faz devagar”.
Nem respondi e fugi. Pus-me toda encolhida ao pé do portão até a minha mãe chegar.
Ele pediu para não dizer nada, mas quando ela chegou contei-lhe tudo. A minha mãe não
acreditou, achou que era mentira e disse para não levantar falsos testemunhos...

Fui à Venezuela visitar a minha mãe ao fim de 26 anos. Quando nos encontrámos,
ficámos paradas a olhar uma para a outra, e só depois nos abraçámos. Foi muito bom.
Agora que tudo passou, os meus filhos mais novos, do relacionamento com o Sidónio,
não estão na Madeira. Estão bem, graças a Deus, têm o seu trabalho, ajudam-me imenso, por isso tenho a minha vida mais organizada. Há pouco tempo fui a Jersey e gostei,
fiquei lá 15 dias, fui ver os meus filhos.
Na minha vida, marcou-me muito a tristeza que senti quando a minha mãe e toda a
minha família se ausentaram, e eu fiquei “como uma triste” aqui. Sem ter ninguém que
me apoiasse, que ajudasse. Se não fossem alguns vizinhos me darem alguma coisa, não
sei o que aconteceria. Nalguns dias não tinha nada para cozer, para comer, para dar aos
meus filhos. E tudo se foi passando, foi complicado. Quem tem uma mãe, ainda se chega
ao pé e a ela ajuda, mas a minha mãe viajou e eu não tive ajuda de ninguém. Ainda fui à
Segurança Social, mas eles disseram-me que não me podiam ajudar com nada...
A minha vida também teve e tem coisas boas. A melhor foi quando o Sidónio veio viver
comigo, e quando eu tive os meus filhos. Quando recebi o apartamento, também senti
uma grande alegria, quando soube que ia sair daquela casa onde vivia, sem condições
… São alegrias, tive muitas alegrias também.
Fui à Venezuela visitar a minha mãe ao fim de 26 anos, e as minhas irmãs já com filhos e
netos. Quando voltei a ver a minha mãe, não falámos. Ficámos paradas a olhar uma para
a outra, e só depois nos abraçámos. Foi muito bom, ela estava no aeroporto à minha
espera. Viu-me e só acenou com a cabeça, e não dissemos nada. Não podia falar. Mas foi
muito bom. Quando receber a reforma, vou voltar a ver a minha mãe.

Gosto de viver, não quero morrer ainda. Gosto de aprender, de fazer, de ensinar.
Gosto de viver, não quero morrer ainda. Gosto de aprender, de fazer, de ensinar. Sou
uma pessoa bem-disposta. Posso estar com o coração preto como a ferrugem, mas
quem está de fora não tem culpa. As pessoas às vezes dizem-me: “Caramba, tanta coisa
que passa na vida, se fosse comigo já tinha morrido”. Tenho fé que tudo vou ultrapassar.
Pedi muito, muito, muito, a Nossa Senhora que me abafasse com o seu sagrado manto… Se são coisas que existem, a gente não sabe… Não se pode acreditar em tudo. Mas
mistérios com certeza que existem. E eu pedi, e alcancei. E livrei-me de várias coisas.
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História de Vida: Josefina Melim

NASCI COM O 25 DE ABRIL. ATÉ ENTÃO, VIVIA CONGELADA
ENTRE UMAS PAREDES DUMA CASA E UMA RIBEIRA
Nasci num sítio junto a uma ribeira, e isso deu-me uma liberdade extraordinária.

C

hamo-me Maria Josefina Viveiros Melim. Nasci em Machico, no Sítio do Moinho da
Serra. Tenho 57 anos. Fui registada a 4 de março de 1956. Ainda tenho 56 anos, mas
a idade está errada porque nasci a 29 de janeiro.
Nasci num sítio junto a uma ribeira, e isso deu-me uma liberdade extraordinária. Ouvir
as rãs, ter a oportunidade de brincar na água… Acho que fui uma criança muito feliz
junto à ribeira. Apesar de muitas dificuldades na época, pois eu e muitas raparigas da
minha idade que brincavam na ribeira, começámos a trabalhar muito novas.
A minha mãe teve 17 filhos: 4 abortos, 3 morreram e ficaram 10 vivos. E uma das minhas
irmãs, aos 17 anos, pôs termo à vida, com o qual eu sofri muito... Ainda tenho o meu pai
e a minha mãe vivos, ambos com 80 anos. Fazem este ano 81 anos, mas têm uma força
enorme de viver!... São muito amorosos e estão a passar uma fase muito bonita da vida.
Na minha infância, a ribeira era o meu parque infantil ao domingo. Brincávamos todos
na ribeira depois do almoço. Fazíamos as nossas casinhas com pedras e a porta era uma
saca velha. Cozinhávamos na ribeira com os tachos, as panelas da época. Comprávamos
a banha de porco, usávamos um tacho com uma verga e cozinhávamos na ribeira os
melros que apanhávamos, e também os irós da ribeira, os quais ainda aprecio muito.
Passávamos ali as nossas tardes. Eu e as minhas amigas tínhamos a preocupação de
manter a ribeira limpa, coisa que hoje não se vê.

Não podia sair de casa, porque tinha que cuidar dos meus irmãos mais novos.
Fui aos 6 anos para a escola, mas tive a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos
desde muito nova, pois era a mais velha. Isso deu-me um certo amadurecimento na
vida. Como era muito responsável, o meu pai confiava em mim. Mas não podia sair de
casa, porque era a tal coisa, os filhos mais velhos tinham que cuidar dos mais novos.
Vivia muito as brincadeiras na ribeira e o Natal. Não tínhamos televisão, não havia água,
não havia luz. Recordo-me que morava numa casa de palha onde dormia com os meus
irmãos mais velhos e três primos, que viviam na mesma casa. Por baixo, havia dois
quartos, um da minha mãe e um da minha tia viúva com três filhos, que tinha ficado
viúva aos 21 anos. Mas esses meus primos hoje são primos-irmãos, vejo-os como meus
irmãos. Comíamos na mesma mesa, da mesma panela, na mesma cozinha.
Na escola, era obrigatória uma bata branca, porque estudava numa escola de freiras. Fui
para a escola com dificuldades, porque os meus pais não sabem ler, para eles a escola
não era importante, mas na altura era quase obrigatório fazer a primária. Os meus pais
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tiveram o cuidado que eu fosse para uma escola de freiras porque tinha outras condições. Hoje, as nossas escolas estão mais bem preparadas.
Havia um lanche na escola, de vez em quando, que era muito especial. As dificuldades
em casa dos meus pais eram tantas que não havia queijo nem pão de fartura. Havia o
comer de panela, que nunca faltou, mas que não correspondia às coisas diferentes que
uma criança desejava. E quando havia o lanche na escola, incluía uma fatia de queijo,
um queijo muito gostoso que nunca mais encontrei. Isso marcou-me.
Nessa época, depois das aulas descíamos uma vereda íngreme, mas que nos garantia
segurança, pois lá não passava ninguém sem ser os meninos da escola e as pessoas
que iam para os terrenos. Havia segurança, não havia a preocupação que hoje os pais
têm de ir pôr os meninos à escola, desde a primeira até à quarta classe. Isso não foi problema para mim nem para todas as minhas colegas.
Repeti a segunda classe, porque era esperta mas muito aérea... Mas foi uma experiência
diferente. A minha mãe tinha dificuldade em transmitir os meus problemas e a vida que
eu tinha em casa à Irmã, e exigia-lhe aquilo que não me dava em casa. Sofri um bocado
na escola por isso. E como era muito prestável para serviços, era “usada” para limpar os
galinheiros e fazer a limpeza da sala de aulas. Como tinha mais jeito para outras coisas,
as Irmãs esqueciam-se que era preciso encaminhar uma criança com estas capacidades
para outro rumo.
Depois da escola, chegava a casa e não tinha tempo para estudar. Fazia a vida de casa.
Durante os três meses de férias, tínhamos que “acartar” a lenha para o ano inteiro. Eu, os
meus irmãos e os meus vizinhos tínhamos esse hábito. A minha mãe, a minha tia e as
vizinhas bordavam de manhã até à noite por causa de ajudar no sustento de casa.
Depois de dar a quarta classe, vim para casa. O meu pai achou por bem me comprar
uma máquina de costura, o que na altura já foi bom. Nessa época, ter uma máquina de
costura já era um meio para a pessoa ganhar. Fui aprender a costurar, e o meu pai comprou uma máquina que pagou às prestações, porque ele sempre foi responsável. E fui
para a casa duma vizinha aprender a costurar. Mas como tinha muitos irmãos, não tinha
muito tempo para a costura, e o pouco tempo que eu tinha não chegava a ganhar o suficiente para as redes do meu cabelo. À noite, bordava para poder juntar uns trocos para
comprar as redes do meu cabelo, porque nunca tive oportunidade de juntar dinheiro
meu. Os meus irmãos foram trabalhar, mas eu não.

Nunca cobrava dinheiro. Achava que as pessoas eram ainda mais pobres do que nós.
Havia na minha vizinhança pessoas que tinham maiores dificuldades do que os meus
pais e vinham ter comigo para remendar umas calças, um travesseiro, um rodapé, um
lençol... e eu nunca cobrava dinheiro. Achava que as pessoas eram ainda mais pobres
do que nós. Prestava um serviço à sociedade, mas recolhia da parte das pessoas coisas
da fazenda que me davam em troca. Ainda hoje, a minha sobrevivência funciona assim. Faço arranjos em roupas, seja lá o que for, mas não sou capaz de por preço. Não há
preço no meu trabalho. Não há, nunca houve. Em especial para a família. Mas da parte
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da família, eu sempre tive, em contrapartida, tudo aquilo que a fazenda dava.
Aos 11 anos, o meu pai disse que dum palheiro ia fazer a nossa casa, e eu nunca
imaginei que fosse possível. Que o meu pai, já com 7 filhos, conseguisse construir uma
casa. Nessa altura, eu ia para a costura e à tarde, com o meu irmão mais velho, tirava
areia da ribeira. À noite, com uma lanterna, fazíamos os blocos para o meu pai, durante
o fim de semana, construir a casa. Era uma máquina manual, tenho sempre essa ideia.
Comecei a estar ligada à construção civil e o meu pai do palheiro fez uma casa. E foi
aumentando, um cantinho aqui, um cantinho acolá. Preferia roubar um bocadinho na
alimentação e na roupa (só tínhamos o indispensável), para ir fazendo e aumentando a
sua construção. E também queria que cada filho tivesse o seu espaço.
Os meus irmãos começaram a trabalhar muito novos, mas a mim nunca me foi permitido, porque tinha que ajudar a minha mãe nas lides de casa. Todo o dinheiro que
os meus irmãos ganhavam era entregue, eu era a caixeira e guardava-lhes o dinheiro.
O meu pai não esperava um tostão dos meus irmãos, mas queria que eles poupassem
para um dia terem o seu espaço. Foi esse um dos objetivos do meu pai, e conseguiu.
Ajudou todos os filhos a ter a sua habitação. Os dois mais novos, que estão em Londres,
não têm habitação própria, mas todos os outros têm.

Havia aquela solidariedade na vizinhança, de se ajudar uns aos outros.
Foi o meu pai a dar os primeiros passos, a comprar os terrenos, a colaborar na
construção. Posso dizer que quando construí minha casa não paguei um tostão a ninguém. Havia aquela solidariedade na vizinhança, de se ajudar uns aos outros. Como
eu colaborava muito com todos, quando fiz a minha casa tive pessoas que me vieram
ajudar. Até houve um homenzinho que pagou a um homem para ajudar na construção
da minha casa durante 15 dias, porque eu tinha ajudado na construção da casa dele...
Havia sempre esta solidariedade, na comida, nos trabalhos… Recordo-me de ter assentado blocos na casa do meu pai. Ele assentava dum lado, eu assentava doutro e
aprumava os blocos. Desde o princípio até o fim que fazíamos as construções todas aqui
da vizinhança. Eu trabalhava nas lajes como serviço solidário. Agora fala-se tanto em
solidariedade. A minha vida foi só solidariedade. Foi uma luta constante.
Nunca os meus pais permitiram que eu saísse, para nada. Nada mesmo. A única vez que
saí à noite foi quando era criança. Recordo-me de ouvir o rádio na casa duma vizinha,
porque havia o 13 de Maio. Ninguém tinha rádio e a vizinha pôs o rádio na janela, para
toda a gente se juntar em frente do negócio e ouvir o 13 de Maio. Penso que isso marcou muito o meu pai. Assim que apareceu a luz, o meu pai teve o cuidado de por luz em
casa e a primeira coisa que comprou foi um rádio e uma televisão, já muito mais tarde.
Já me levantava cedo para cozinhar o comer para o meu pai e o meu irmão levarem
para o trabalho, quando começaram a trabalhar nas redondezas, porque antes, o meu
pai partia pedra, amarrado na rocha, na abertura dos primeiros túneis da Madeira, e
por isso já ganhava bem. Depois de abertos os túneis, o meu pai teve a oportunidade
de ir trabalhar para o Funchal e já vinha todos os dias para Machico porque o patrão já
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lhe dava transporte. De contrário, sem transportes, só vinha de 8 em 8 dias a casa. Foi
nessa altura que o meu pai foi construindo a casa, aos fins de semana. Ponha o material
na estrada, à tarde, e nós acartávamos para casa até às 2-3 horas da manhã. Enquanto
não tirássemos o material da estrada, não nos deitávamos. Mas tínhamos a vantagem
de morar perto da estrada, que nos facilitou o transporte dessa carga. E depois do 25 de
Abril, o meu pai já tinha a casa feita.
Recordo-me que a minha tia, que vivia connosco, ia ao Funchal de 3 em 3 meses receber
a pensão de sobrevivência do marido, e trazia um saquinho de papel, da Pretinha dos Cafés, com amendoim. Chegava a casa e divida aquilo, dava 3 amendoins a cada um. Foi o
primeiro sabor fora do comum que conheci. E também vivíamos muito a época de Natal,
a minha tia ajeitava-se muito, as vizinhas juntavam-se e faziam os doces e o pão caseiro.

Eu nasci com o 25 de Abril. Namorei com o 25 de Abril. Até então, posso dizer que vivia
congelada, entre umas paredes duma casa, uma ribeira, e trabalho.
Depois de toda esta etapa da minha vida, veio uma outra que foi o 25 de Abril. Sempre
disse e digo: eu nasci com o 25 de Abril. Namorei com o 25 de Abril. Até então, posso
dizer que vivia congelada, entre umas paredes duma casa, uma ribeira, e trabalho. Nunca tinha tido a liberdade de ir a lado nenhum. Ia à missa, mas tinha que ser de madrugada, às 7h, para depois voltar à vida de casa.
Com o 25 de Abril, e com a experiência da vida que eu já tinha, o amadurecimento,
libertei-me. E os meus pais também sempre confiaram em mim e deixaram-me participar nas lutas. Podia sair, com certas regras, e a revolução deu-me a liberdade de dar
um salto em frente. Libertei-me, comecei a participar em manifestações, que foram realizadas em Machico pelo padre Martins. Participei em todas as manifestações. Gostei
imenso, sentia a necessidade de saber, de alargar mais os meus horizontes, de conviver
com pessoas, sentia a necessidade de sabedoria, sentia uma liberdade de sair do ambiente em que eu vivia. Participei em Machico na luta da minha paróquia, quando o padre
Martins foi suspenso a divinis. Na altura os meus pais foram às primeiras manifestações
e depois cansaram-se. Eu não. Eu queria ir. Preparávamos cartazes.
Nessa época, a música que eu ouvia era de madrugada, quando cozinhava o almoço do
meu pai. Ainda hoje gosto muito de fados, porque ouvia muitos fados de madrugada.
Gosto muito de ouvir rádio, porque foi aí que ouvi as primeiras notícias e músicas que
comecei a ouvir para além das rãs da ribeira.
Fui catequista na minha paróquia. Na altura, conseguimos, através de lutas, dar a catequese na escola. O padre da paróquia deu o catecismo a partir da Bíblia, e era através
desse catecismo que nós dávamos as aulas na escola.

Ele olhou, eu olhei e acabou. Dias depois, foi à casa do meu pai me pedir em casamento.
Depois entrei para casar. O meu noivo foi pedir a minha mão ao meu pai, porque na
época não se namorava. O único sinal que notei de diferente no meu noivo foi numa
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manifestação que fizemos no Passo Episcopal, no Funchal. Quando saímos de manhã,
não pensávamos que íamos ficar tanto tempo no Funchal, mas acabámos por ficar até
de noite na manifestação. Reuniram uma comissão e acharam por bem que ficássemos em frente do Passo Episcopal, enquanto o Bispo não nos desse uma resposta em
relação aos problemas da paróquia. Preocupei-me muito, não tinha dinheiro nem para
um café. Uma vizinha dizia assim: “Josefina, vamos tomar café.” E eu respondia: “Não vou
porque não tenho dinheiro, vizinha.” Eu tinha juntado 12 tostões para ajudar no meu
transporte para o Funchal, que tinha custado 10 tostões. E disse: “Só tenho 2 tostões,
não tenho mais.” Aí, notei uma diferença no meu futuro marido, um olhar diferente. Mas,
para mim, ele olhou, eu olhei e acabou. Dias depois, ele foi à casa do meu pai me pedir
em casamento. Mas nunca tínhamos falado pelo caminho. Nunca, nunca. Era ou fazer
cartazes, ou nas reuniões, ele sempre participou nisso. E pronto, foi aí que iniciámos o
nosso namoro, entrei logo para casar. E pensei que ia casar depois de 1-2 anos, e que
não ia ficar durante tanto tempo solteira, porque precisava de sair daquele ambiente. Só
que ainda namorei durante 4 anos.
Mas o meu namoro foi com a política. Porque eu acompanhava todos, todos os panfletos que saíam, todas as notícias ligadas à política. Política ligada aos problemas que
mais afetavam a população no concelho. Fiz parte da luta dos senhorios, fiz parte duma
luta tremenda que tivemos aqui em Machico para o reforço da luz, porque não havia
luz. Por mais caminhos e veredas, pelas pontes nas ribeiras porque não havia nenhuma,
abaixo-assinados, contacto com as pessoas… Fiz parte de todas essas lutas. E isso deu-me uma abertura, uma liberdade enorme de me lançar na rua.
Apesar de ter a quarta classe, sentia a necessidade de saber mais, como hoje ainda sinto.
Sinto-me muito pobre em termos culturais. E a quarta classe não me deu a oportunidade de ir mais longe. Mas o contacto com as pessoas, a liberdade que eu tive, uma
abertura enorme, foi o primeiro salto para a minha vida. Para por em prática a experiência que tinha adquirido na casa dos meus pais, os valores que eles me transmitiram:
conseguir alguma coisa com luta, com sacrifício, com as possibilidades que tínhamos,
não dar um passo maior do que a passada. O meu pai dizia sempre: “Quem ganha 20,
não pode comer 20. Tem que comer 19.” E foi essa filosofia que serviu para a minha vida.
Depois de entrar para casar, tive toda a liberdade por parte dos meus pais. Depositaram
toda a confiança em mim, o que nunca vou esquecer. Sabiam a responsabilidade que
eu tinha. Eu participei em reuniões, em manifestações, em comícios, de noite e de dia.
Se fosse com o meu noivo, nunca me ponham qualquer objeção. “Eu vou com o Teixeira
a uma reunião.” Nunca me proibiram. “Eu vou a uma manifestação com o Teixeira.” Fosse
uma manifestação ou uma brincadeira, nunca me proibiram. Esta liberdade foi muito
importante para mim.

Fui trabalhar na Matur e quando entrei num apartamento e vi, pela primeira vez,
uma casa de banho, foi uma surpresa.
E fui trabalhar fora. O meu noivo deu o meu nome na Matur, a primeira cidade
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turística, e fui trabalhar. Para mim, foi uma sensação muito diferente. As primeiras pessoas com quem trabalhei foram a Florinda, a São Gomes, a Lurdes Costa, a Celeste
Martins. Colegas que até hoje marcaram muito na minha vida, que me ajudaram em
todos os sentidos. Quando entrei num apartamento e vi, pela primeira vez, uma casa
de banho, foi uma surpresa para mim. Ainda não havia casa de banho na casa dos meus
pais. Era algo de novo. E os talheres, quando abriram as gavetas para me mostrar o material que as cozinhas tinham. Não sabia que existiam colheres de sobremesa, colheres
de café, os talheres do peixe. Para mim foi tudo novo, não conhecia.
O facto de trabalhar durante 8 anos num setor com as minhas colegas deu-me
outros horizontes para a minha vida. Permitiu-me ver o mundo duma maneira diferente. É vergonhoso dizer, mas a primeira revista que vi, com mulheres e homens em
fato de banho, fez-me não dormir nessa noite. Era pura ignorância. Eu disse: “Se um dia
tiver filhos, eu nunca vou permitir que os meus filhos passem por esta ignorância.”

Entre 1974 e 1978, a minha vida deu um grande trambolhão para melhor.
Fiz a minha casa em 1975 e, em 1978, casei. Entre 1974 e 1978, a minha vida deu um
grande trambolhão para melhor. O 25 de Abril, encontrar o marido que encontrei, o
trabalho na Matur e as amigas que lá fiz, isto tudo deu-me uma liberdade que não tem
explicação! Não tem. Foi tudo muito rápido... E vivi. Casei, quando casei já tinha a minha
casa, as minhas coisas. Não era muito rica mas tinha o meu espaço, que era um dos
objetivos do meu pai. E fiquei devendo 80 contos, da mobília da minha casa.
Depois de casar, fiquei logo grávida. Com uma gravidez e 80 contos para pagar, foi
muito difícil. Eu ganhava 11 contos e 200, e o meu marido 10 contos e 800, que era o
ordenado de tabela. Trabalhávamos os dois na cidade turística e não foi fácil pagar os
80 contos. Passei dificuldades, embora tivesse ajuda em algumas coisas. As pessoas aqui
eram muito solidárias, eu tinha sempre coisas da fazenda. Mas havia outras necessidades. O meu marido saía da Matur às 17h30, apanhava a camioneta para o Caniço e
trabalhava na Construção Civil até às 23h. E depois apanhava a camioneta das 00h para
casa. Sempre pensando nas dívidas que tínhamos, nos 80 contos.
Nove meses depois nasce um filho. E eu não tinha dinheiro para fazer um enxoval. Só
tive oportunidade de comprar, na Exposição Alemã, uns fatinhos riscadinhos de 72 escudos e 50 centavos, do mais barato que havia, e um par de lençóis. Mas 10 dias antes do meu filho nascer, paguei os 80 contos, e ficou 10 contos para comprar o berço.
Recordo-me da enfermeira, quando veio na primeira visita a casa, ao entrar na cozinha
dizer assim: “Não preciso de ver mais nada.” Porque eu tinha as minhas coisas, lutei para
isso. Lutei e consegui.
Recordo-me também de ter passado muito mal durante os 9 meses de gravidez. E fazia
uma caminhada a pé, da minha casa à Matur, todos os dias. Era 1 hora de tempo de
caminho. De manhã e de tarde. Nessa altura, já era delegada sindical, fui eleita na Matur
como tal, e foi outra porta que se abriu para mim, para outra luta diferente.
A primeira manifestação feita na Matur, quando já era delegada sindical, foi uma
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manifestação da Grão-Pará. Fomos de Machico até o Funchal em camiões de carga. Chegando a São Gonçalo, os camiões descarregaram todo o pessoal e fomos em manifestação desde São Gonçalo e até à frente do Governo Regional.

Nessas lutas, sentia-me ativa, tinha tempo para tudo.
Para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família, para tudo.
Nessas lutas, sentia-me ativa, tinha tempo para tudo. Para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família, para tudo. Depois de nascerem os meus filhos, fiz parte
de campanhas, porta a porta, e as pessoas perguntava-me se não tinha nada para fazer.
Hoje já me vai faltando tempo. Mas na altura participava em tudo. No sindicato, recordo-me que fizemos greve contra o despedimento coletivo, contra os contratos a prazo
do Mário Soares, contra os recibos verdes, contra o layoff. Participei em tudo. Nunca
falhei a uma greve no meu trabalho. Embora por duas vezes, pela falta de colaboração
dos trabalhadores, tivéssemos que suspender a greve. Tínhamos a opinião de, nesses
momentos, não valer a pena fazer greve com a maioria do pessoal a trabalhar.
Sei muito bem o quanto sofremos na Matur. Foi uma experiência no mundo do trabalho,
quando todas as mulheres aqui da zona conseguiram os seus trabalhos. Embora houvesse mulheres que já trabalhavam, nas Conservas e nos Engenhos. Mas aquela cidade
turística foi algo de novo. E, para quem nunca na vida tinha tido um trabalho, não tinha
facilidade em conversar com as pessoas e dizer: “Olha, vamos fazer greve por esta e esta
razão.” Eu estava à vontade porque já tinha outros horizontes. Um dos meus objetivos
era ter o meu trabalho, que valorizava não tanto em termos financeiros, mas mais pela
liberdade que me deu para sair. E uma das razões pelas quais fui convidada para delegada sindical, tal como a Florinda, a São Gomes e a Celeste Martins, foi essa abertura.
Recordo-me bem que o primeiro partido do qual fiz parte foi o GDUP. Conseguimos 400
e tal votos em Machico, e nos considerámos vitoriosos. Depois veio a UDP. Uma outra
luta, onde participava mais em reuniões. Um dia houve divergências, entre o padre
Martins e o Paulo Martinho. O padre queria um elemento de Machico como secretário
dele na Assembleia Regional. Lembro-me duma reunião que tivemos numa casa, onde
sofri um bocadinho, pois estava do lado da malta da UDP, e o meu marido estava do
lado do padre Martins. O meu marido e o padre foram para cima do terraço escutar as
reuniões que fazíamos. Um dos objetivos da UDP era a luta do povo. E do padre Martins,
era a luta própria, era a pessoa dele. Era o padre Martins, não era mais ninguém.

Apesar de já ter havido o 25 de Abril, tínhamos que fazer coisas clandestinas.
A malta da UDP, Paulo Martinho, Guida Vieira, Conceição Pereira, Assunção, foram pessoas especiais na minha vida. Assim como as minhas colegas. Só tenho a agradecer a
essa gente o quanto aprendi. Para mim, são sempre pessoas muito especiais. Hoje estou
um pouco isolada, mas sinto a falta de ouvir pessoas como o Paulo Martinho Martins,
com quem aprendi muito. Aprendi com o Leonel Nunes, no Sindicato da Hotelaria, onde
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frequentei vários cursos de formação. Aprendi também muito com o Artur, que era um
camarada da UDP que acompanhava sempre as reuniões e todas as atividades na Matur.
Recordo uma luta que travámos na Matur com um diretor que chegou e exigiu muito de
nós. E foi através do Artur que fizemos um panfleto e eu consegui distribuir o panfleto
clandestinamente. Sim, porque apesar de já ter havido o 25 de Abril, tínhamos que fazer
coisas de forma clandestina. Recordo-me de ter ido uma reunião com a Florinda e a
Celeste Martins, numa casa, no fundo da Ribeira Seca, onde reunimos com o Liberato
para organizar várias lutas que era preciso travar em Machico, e de termos dado uma
volta grande para lá chegar, para não sermos perseguidos.
E nasceu a minha filha, 3 anos depois do meu filho. Mais uma etapa. Uma miúda totalmente diferente do irmão, com quem tive que usar métodos diferentes em termos de
educação. O meu filho foi uma criança mais compreensiva, sabia ouvir, escutava, não foi
criança de se manifestar. A minha filha foi totalmente diferente, até desde o nascimento.
Porque quando ela nasceu, às 23h20, o médico disse: “Nasceu esta rapariga para desempatar os 11 rapazes que nasceram até agora.” Foi a única rapariga que nasceu nesse dia,
a 17 de abril de 1983.

O aborto era proibido, era uma coisa impossível. Mas eu consegui. E fiz um aborto.
Como fiz parte duma família numerosa, não queria ter muitos filhos, para lhes dar melhores condições do que as que eu tive. Um mês e meio após a minha filha nascer, fiquei
grávida. Conversando com o meu marido, chegámos à conclusão que não queríamos
um terceiro filho. Já tínhamos posto um ponto final. Só que, na altura, o aborto era
proibido pela Igreja, era clandestino, abortar era uma coisa impossível. Mas eu consegui.
Através de pessoas amigas, informaram-me onde é que podia fazer isso. E fiz um aborto.
Marcou-me muito. Fui com o meu marido, porque o consentimento tinha que ser dos
dois. Mas o homem que me ia levar à casa da senhora, não permitiu que o meu marido
fosse comigo, e ele ficou à minha espera junto à casa da luz, no Funchal. Qual foi o meu
espanto quando, pelo caminho, o senhor abordou-me duma maneira desagradável.
Mas consegui dar a volta. Paguei 42 contos e correu bem. Apesar de, no terceiro dia, ter
apanhado um susto, e pensar que ia parar ao hospital. Mas não, correu bem. E podia ter
corrido mal. Conheci tantas mulheres que morreram por causa dos abortos clandestinos. Deu-me prazer saber que, depois de tanta luta, o aborto foi legalizado em Portugal,
e eu participei nessa luta. Ainda bem que a sociedade de hoje permite à mulher escolher se quer ser mãe ou não.
Vivi 8 anos com o meu marido e já com os meus filhos. Íamos a um debate e os meus
filhos já participavam. Ia a uma reunião do sindicato e, se não tivesse com quem deixar
o meu filho, levava-o comigo.

Houve um grande tombo, um grande vazio na minha casa: a morte do meu marido.
Depois de 8 anos de casada com dois filhos, a minha filha com 4 anos e o meu filho com
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7 anos, a minha vida ia bem, e houve um grande tombo, um grande vazio na minha
casa, que foi a morte do meu marido. Considerei-me, durante muitos anos, culpada da
morte do meu marido. Porque eu tinha o meu bem-estar, tinha lutado por isso, mas
tinha uma vizinhança, ao lado da minha casa, que vivia em cabanas, com quem me
preocupei durante anos. Cada vez que chovia, dizia ao meu marido: “Teixeira, e aquela
família que vive ali numa furna?” Isso preocupou-me muito, muito. Chegou um belo
dia, a nossa vida ia mais ou menos e o meu marido tinha um carro, e resolveu ajudar
essa família. O primeiro passo era ir buscar o material ao Caniçal para construir-lhes uns
quartinhos. Pois no primeiro passo encontrou a morte. Nessa noite, acordei os meus
filhos aloucadamente com a morte do pai deles, e fiz-lhes mal com isso. Quatro pessoas de família morreram nesse acidente, foi muito ruim. Muito. Para mim, para os meus
filhos, para todos. Mas mesmo assim, as outras famílias ainda estavam piores do que eu,
nessa altura ficaram 11 filhos sem pai.
Estava com 9 meses de ordenado em atraso na Matur, e ficar sem o meu marido foi ruim,
mas ainda achei que os outros estavam piores do que eu. E estavam. Pensei na minha
vida, que nunca mais ia conseguir libertar-me de nada. Pensei que ia desligar o telefone.
Pensei que ia desligar a água, que era um bem essencial. Pensei que não ia conseguir
mais. Mas tive muita força. Um dia estava só e pensei: “Não, eu não vou chorar mais à
frente dos meus filhos. Eu vou arregaçar as minhas mangas, ajudar os meus filhos e vou
conseguir.” E ainda bem que pensei assim. Ainda bem.
Depois da morte do meu marido, isolei-me dentro de casa, só me dava para escrever,
escrever. Isolei-me e os meus filhos iam para a casa da minha sogra ver televisão. Um
dia, entraram em casa e o meu filho disse assim, com uma expressão de medo: “Mãe!” Eu
disse: “O que é que se passa?” E ele: “A mãe está aqui sozinha?” Eu disse: “Estou, porquê?”
Ele perguntou: “A mãe não tem medo?” Eu respondi: “Não filho, mas medo de quê?”
Ele respondeu: “Nada.” Aquela expressão de medo libertou-me. E pensei: “Não, não vou
chorar mais à frente dos meus filhos. Eu vou-lhes ajudar, lhes acompanhar.” Aquela expressão de medo deu-me uma força enorme... e eu disse: “Vocês podem contar com a
mãe.” E assim foi.
Houve muitos contratempos. O facto de na altura não haver escritórios para fazer a
relação de bens, também cansou-me um bocado porque o meu marido já era subempreiteiro e tinha 25 contos num banco, 28 noutro e tinha mais não sei quanto noutro
banco. E as contas estavam só no nome dele, porque, com 8 anos de casados e 2 filhos,
ainda não era a altura certa de começar a acumular dinheiro. Havia pessoas que precisavam de nós, mesmo na família. Já se tinha ponderado a situação de eu vir para casa
cuidar dos filhos e eu disse: “Não, há tanta família que nos espera, que precisa da nossa
ajuda.” E não abandonei o meu trabalho.

Os meus filhos, apesar de serem tudo na minha vida, não preenchiam tudo,
eu precisava de estar ainda mais ocupada.
Ele tinha as contas bancárias só no seu nome para ir movimentando o dinheiro, pois es105

tava a se iniciar como empresário. Mas isso deu-me uma trabalheira na relação de bens,
tive que andar de banco em banco e isso cansou-me muito, muito. Ao fim de 6 meses
de viúva, eu parei. Acabou-se a azáfama da relação de bens e pensei: “Agora vou dedicar
mais tempo aos meus filhos.” Sempre trabalhando. Porque parar é morrer! A casa não
era tudo, e os meus filhos, apesar de serem tudo na minha vida, não preenchiam tudo,
eu precisava de estar ainda mais ocupada.
Quando o meu marido faleceu, eu era vereadora na Câmara Municipal de Machico, que
era da UDP na altura. Éramos três elementos: eu, a Maria José do Barreiro e o Avelino
Correia de Machico. O Avelino Correia tinha uma formação e capacidades que eu e a
Maria José não tínhamos. Ele tinha três filhas e grandes dificuldades, e queria desistir
da vereação. Eu e a Maria José dávamos-lhe o dinheiro das presenças para que ele não
abandonasse a vereação da Câmara, e ele continuou com a nossa solidariedade.

Peguei em dois baldes pretos, tirei todas as bebidas alcoólicas que tinha em casa
e deitei no contentor do lixo.
A determinada altura, deixei de dormir. Não conseguia dormir. Aborrecia-me com tudo.
Já bebia tudo para poder dormir à noite, e como eu bebia qualquer coisa, dormia. Ficava
logo zonza e dormia. Chegou a uma determinada altura e já me irritava com tudo, com
os meus filhos. Mas sempre encontrei gente muito especial e, um dia, no meu trabalho,
lamentei a minha situação a uma colega. “Sabes que se passa esta situação comigo, não
consigo dormir e agora bebo qualquer coisa para dormir, para ficar bêbada e dormir…”
E ela disse: “Olha Josefina tu vais-te libertar disso.” Eu disse: “Vou, vou conseguir libertar-me.” Ela disse: “Tu falas com o Dr. São Pedro e ele vai-te dar uma ajuda.” Assim foi. Falei
com o Dr. São Pedro, ele deu-me qualquer coisa para descansar. Ao chegar a casa, nessa
noite, peguei em dois baldes pretos, tirei todas as bebidas alcoólicas que tinha em casa
e deitei no contentor do lixo. E disse: “A partir de hoje, isto acabou na minha casa.” E
acabou! Acabou.
Comecei a acompanhar os meus filhos, que cada vez precisavam mais de mim. Depois
da morte do meu marido, a minha filha sofreu muito com a separação do pai. Muito,
muito... E o irmão sofreu, calado. Mas na fase da adolescência da minha filha, o irmão
ajudou-lhe muito. Os meus filhos nunca me deram problemas. Tinha três objetivos para
eles: dar-lhes formação, dar-lhes aquilo que não tive e permitir-lhes uma abertura maior
para a vida, e que um dia tivessem o seu espaço como eu tive. E nessa altura, eu estar
por perto para acompanhar, com o apoio da comunidade.
Na fase da adolescência dos meus filhos, tive o cuidado de os ocupar. O caminho que
aconselhei ao meu filho foi o da música. Ele fez parte da Banda Municipal de Machico,
depois a irmã também foi quando ele já estava a ganhar dinheiro. A irmã ficou, durante
mais tempo do que ele, sem receber, e um dia houve uma guerra em casa por causa do
dinheiro. E o meu filho dizia assim para a irmã: “Escuta, gostas da banda?” E ela: “Gosto.”
Ele: “Então, se vais para a banda por dinheiro, não vais mais. Se gostas da banda, continua na banda.”
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Cheguei a trazer revistas pornográficas para casa,
para que os meus filhos não passassem pela ignorância que eu tinha passado.
Sempre tive medo da droga e de situações de pedofilia. Foram duas coisas que me preocuparam em relação aos meus filhos. Vivíamos na altura a situação do padre Frederico,
aqui na Madeira, quando matou um jovem no Caniçal. Eu, com duas crianças, tive que
alertar o meu filho sobre essa situação, para ele se desviar dos caminhos mais desertos e
frequentar os caminhos mais habitacionais. Não havia transportes, não tinha transporte
para ir buscar o meu filho. Ele vinha a pé do centro de Machico até casa, meia hora a pé.
Ponha-me de varanda a ver os meus filhos quando vinham do ensaio. Cheguei a trazer
revistas pornográficas para casa, para que os meus filhos não passassem pela ignorância que eu tinha passado. E acompanhava-os, por vezes, a ver um filme, nunca os proibi
de ver alguma coisa. Mas alertava para determinadas situações: “Aquilo não é amor,
aquilo é só violência.” Hoje como mãe, sinto-me muito feliz! Como mulher também.

Tenham todos em conta que nada se consegue sem luta,
porque ninguém dá nada a ninguém.
Apesar de todas as dificuldades e contratempos da vida, fui uma criança muito feliz nas
minhas brincadeiras na ribeira. Mesmo como adolescente ou mais velha de uma família
numerosa, foi uma experiência de vida muito enriquecedora. Com o 25 de Abril, namorei e casei. Vivi toda a liberdade da época em manifestações, reuniões, debates e tudo
o que tinha a ver com os mais desfavorecidos e necessitados. Fui vereadora na CMM
pela UDP e tesoureira da Junta de freguesia pelo mesmo partido e no meu Concelho.
Fui mãe de dois filhos, vivendo sempre de um ordenado de tabela na área da Hotelaria.
Criei o meu próprio modelo na educação dos meus filhos. Atualmente, sou avó à distância de um neto de três anos.
Toda a minha luta, tudo o que foi feito, foi em nome duma sociedade melhor, com
outras condições. Foi para acabar com as necessidades que as pessoas sentiam. Atualmente, sinto-me um pouco desamparada. Pergunto se algo me falhou, e o que foi que
me falhou. Ao mesmo tempo, conto sempre com as pessoas com quem sempre contei,
as pessoas especiais. E nesta sociedade de hoje, espero que as mulheres arregacem
as mangas e lutem. Porque é na luta que conseguimos abrir portas. Para que todos
os jovens que abandonaram a nossa terra possam voltar, ocupar os nossos lugares e
guardar os valores das pessoas da minha geração... Eles precisam de voltar a esta terra
e dar continuidade às lutas que temos travado até o momento. Tenham todos em conta
que nada se consegue sem luta, porque ninguém dá nada a ninguém.
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História de Vida: Sandra Pereira

O NOSSO PLANETA NÃO É ETERNO, TEMOS QUE CUIDAR DELE
E VOLTAR ÀS COISAS MAIS SIMPLES, QUE SÃO SEMPRE AS MELHORES
Foi uma infância feliz, livre, no meio da natureza. A melhor parte da minha vida.

C

hamo-me Sandra Daniela Pereira, nasci em França e tenho 33 anos. Como nasci em
França, estive lá no infantário, onde aprendi a falar francês, e depois fui criada pela
minha avó no continente. Foi uma infância feliz, livre, no meio da natureza. A melhor
parte da minha vida. Aquela liberdade, o amor da minha avó, as tradições… Coisas que
se vão perdendo com os dias de hoje. Coisas que uma pessoa sente dificuldade em ensinar aos seus filhos. Porque já não se vive no mesmo mundo.
Sou do norte de Portugal, de Soajo. As tradições são muito importantes para nós, somos
muito agarrados ao nosso folclore. Temos as nossas tradições da desfolhada, do São
João, que só se fazem na nossa terra, como fazer o Arco de São João... É espetacular,
porque toda a gente se entreajuda, toda a gente monta o arco e, durante a noite, temos
que guardar o nosso arco. Toca-se música, faz-se fogo, come-se sardinhas, canta-se até o
fim da noite, vai-se fazer asneiras para a casa dos vizinhos… É algo que não existe mais.
Na minha juventude, gostava das coisas simples. Estar com amigos, ir beber um sumo,
decidir à noite de ir até o rio, porque em Soajo temos rios espetaculares. Vamos nadar,
todos juntos, raparigas e rapazes, e depois voltamos à meia-noite para ir comprar papo-secos quentinhos na padaria... bater à janela e comprar um pacote de manteiga e se
sentar a comer nos espigueiros de Soajo... Muita gente conhece os espigueiros de Soajo,
mas para um soajeiro é uma coisa muito importante. Essas coisas, como subir às árvores
para apanhar cerejas, laranjas, essas coisas podem parecer um bocado simples, mas são
coisas tão boas na vida que uma pessoa se lembra até a última hora.
Fiz o infantário em França, a escola primária em Portugal, na minha aldeia, em Soajo, e
depois fiz o colégio em França. Fui para França com 10 anos, voltei com 15 e tornei a ir
para lá com 18 anos... Quer dizer, estive sempre agarrada às minhas raízes, mas tive que
ir para o estrangeiro, tive que emigrar porque a nível de trabalho está mau. Até mesmo
nesta época estão pessoas a emigrar, são coisas que mexem muito com uma pessoa.
A minha mãe sempre viveu em França. Fui criada com a minha avó no continente e quis
voltar a França para ir com a minha mãe. Estive sempre sentada entre duas cadeiras,
com metade da família no estrangeiro e com as minhas raízes em Soajo. Era complicado. Queria sempre voltar às minhas raízes portuguesas, e aos 30 anos, decidi voltar
para Portugal porque sou portuguesa e a vida de emigrante não é para mim, fico com
saudades muito depressa…
Os meus pais são divorciados. Eu tinha 10 anos quando se divorciaram e tive que fazer
uma escolha: ou ir com a minha mãe, ou com o meu pai. É um bocado complicado, uma
pessoa sente-se perdida, num triângulo. Mas fui com a minha mãe, ela cuidou de mim
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sem problema nenhum. Não tinha aquela liberdade como tinha no continente, aquela
inocência, aquelas coisas simples, porque a vida em Paris é mesmo diferente. Não se
pode sair de casa quando se quer, não se pode fazer as atividades que se fazem numa
aldeia. É muito “stress”, muito trabalho, seja na escola, seja quando uma pessoa tem uma
carreira profissional. É difícil de aguentar.

Foi quando “aprendi a vida”. Não é uma parte da vida que a pessoa queira aprender…
Estava com alguém muito violento.
Tive uma primeira união quando era muito nova, aos 17 anos. Foi um bocado difícil
porque foi quando “aprendi a vida”... Não é uma parte da vida que a pessoa queira aprender… Estava com alguém muito violento, engravidei com 17 anos porque ele “precisava
dum filho” e não precisava duma mulher. Então, tive que crescer mais depressa do que
as minhas amigas porque, quando uma pessoa fica grávida, não é só a sua vida que
conta, mas também a do bebé que vai nascer. Ele foi muito violento enquanto eu estava
grávida do meu filho mais velho. A última vez que ele me bateu foi quando o Xavier tinha uns 15 dias de vida. Jogou o filho para cima da cama, para me poder bater, e aí é que
eu percebi que tinha que fazer qualquer coisa. Por isso é que quando vejo mulheres que
são vítimas de violência doméstica, eu digo que há sempre uma esperança, há sempre
uma força que uma pessoa pode ir buscar a sítios que nem conhece, para fugir a isso. Na
maior parte do tempo, esses homens que são violentos fazem-nos perceber que somos
culpadas. Uma pessoa fica ali a pensar “O que é que eu fiz? O que é que não foi certo? O
que é que eu não consegui fazer?” E afinal não é a própria pessoa que tem um problema,
é a pessoa que é violenta que tem um problema e que não o quer admitir.
Então, parei de me pôr em questão e decidi pôr o meu filho debaixo do braço, e fugir
para a casa da minha mãe, em França, porque era a única solução que eu tinha para o
meu filho, não queria que ele vivesse no meio de tanta violência. Ele não ia ter problemas com o pai, porque era desejado, só que eu não queria que ele ficasse com aquela
imagem de um homem a bater numa mulher, porque é uma coisa feia, inútil, uma falta
de respeito pelas mulheres. Não suporto.
Ele era 11 anos mais velho do que eu, e não tinha conseguido arranjar nenhuma mulher.
Eu era nova, estava “em condições de fazer um filho”… Ele queria mesmo um descendente, porque na família dele, ninguém tinha casado e ele era o último que podia dar
um herdeiro ao nome da família. Era muito importante para ele, podia perceber. Ele não
cuida do filho, mas eu sei que ele gosta muito do filho. Tentei ao máximo que o meu
filho não sofresse com a separação dos pais, visto que eu sou filha de pais divorciados.
Sei o que é, sei como é complicado, sei que naquelas fases a pessoa pensa que o pai não
gosta, a mãe não gosta, é mesmo difícil. Por isso, tentei que ele não passasse muito por
isso, expliquei-lhe as coisas desde do momento que ele podia perceber, porque acho
muito importante dizer as coisas como são às crianças. Chegam a uma idade em que
podem perceber. Sem que as palavras sejam muito violentas. O meu filho hoje tem 16
anos e vive comigo.
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Conheci-o no trabalho e é uma pessoa espetacular,
faz-me esquecer os maus momentos que passei na vida.
Depois, conheci o meu marido actual em França. Trabalhávamos juntos. Como eu tive
uma experiência um bocado agitada, decidi fazer uma formação em informática e fiquei
como técnica de informática. Conheci-o no trabalho e é uma pessoa espetacular, faz-me esquecer os maus momentos que passei na vida. Alguém com muito respeito, com
muitos valores, e é madeirense. Fez-me descobrir a ilha dele, a família dele, tudo o que
ele gosta e mostrou-me as coisas mais belas que conheci até agora. Tenho um filho do
meu marido, que tem 9 anos, o Antoine. É muito parecido com o pai, muito mexido,
cheio de vida e alegria. Como voltámos para Portugal, os meus filhos estão livres, muito
desenvolvidos, porque estão a viver aquela vida que eu vivi no continente. Livres, sem
aquele medo de sair à rua, como em França, aquela violência, aquela agressividade que
as pessoas podem ter… Podem brincar com terra, pedras, flores…
Vim viver para a Madeira por uma questão prática. Porque eu queria voltar para o continente, sou portuguesa de raíz e sempre disse que nunca ficaria em França. E o meu marido é muito madeirense, então também gosta muito da ilha dele. Foi uma discussão um
bocado… Ele ganhou. Gostou mais da Madeira do que eu do continente. E quando visitei
a Madeira pela primeira vez, nas férias, nunca mais quis ir embora. As paisagens, as pessoas… Tudo. Tem tudo para se gostar. O mar, a montanha, a natureza… Está tudo aqui.

Decidi que tinha que fazer qualquer com horários mais “quadrados”
para poder conciliar a vida familiar com a profissional.
A minha experiência profissional é muito polivalente. Gosto muito de cozinhar e de
comer, então decidi inscrever-me numa escola de cozinha e pastelaria em Portugal,
onde aprendi a fazer os pratos regionais do norte de Portugal. E sempre quis ter o meu
restaurante. “Eu quando for grande quero ter um restaurante, quero ser cozinheira.” Mas
é difícil fazer uma vida como restaurador quando já se tem um filho, porque é um investimento muito grande em tempo, não dá para conciliar a vida familiar com a profissional. Mas trabalhei em restaurantes. Não fiquei na cozinha porque achavam que tinha
mais apresentação para servir às mesas.
Decidi que tinha que fazer qualquer coisa de mais “quadrado”, com horários mais “quadrados”, para poder conciliar a vida familiar com a profissional. Sempre fui um pouco
Maria Rapaz, sempre gostei de computadores, desmontar ratos, essas coisas. Então, decidi fazer uma formação em informática, ao mesmo tempo que trabalhava, e obtive o
meu primeiro emprego na área da informática, reparação de computadores. Fazia teleassistência (assistência por telefone), e foi uma parte da qual gostei muito. Porque tecnicamente tinha que estar sempre na linha, há sempre coisas novas para aprender, software,
hardware, está tudo sempre a evoluir e temos que estar sempre a aprender. É muito bom.
Comecei a trabalhar nessa área quando havia mais homens técnicos de informática
do que mulheres. E fizeram-me sentir isso, porque estava menos disponível do que os
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homens, sabendo que eu tinha já um filho. Tinha que ir buscá-lo à escola, essas coisas,
então decidi travar aquela vontade que tinha de evoluir profissionalmente porque “tinha
que ser um homem para isso”. Quando somos mulheres, é complicado. Porque temos que
estar disponíveis, que trabalhar como um homem, e por mais que tentemos, acabamos
desprezando os filhos em termos de tempo. Os filhos são muito importantes, é preciso
pegar no tempo que é necessário para eles se sentirem bem. Não é só ir buscá-los à escola, chegar a casa, tomar banho, comer e dormir, e no outro dia tudo igual, só tendo dois
dias no fim de semana. Agora a maior parte das pessoas vive assim, porque tem que ser.
A nível profissional, quando uma pessoa tem muitas entrevistas de emprego, no início
é recusada porque não tem experiência, não tem formação – quando comecei a trabalhar, não tinha formação específica, era autodidata. Depois, começam a pedir diplomas,
depois experiência, e quando já se tem os dois, começam a pedir carta de condução.
E depois outra coisa… Bom, decidi parar porque fiquei grávida do meu segundo filho,
porque tive que aprender a parte de “hardware” da informática e tinha que andar com impressoras muito pesadas às costas e essas coisas. Parei porque senti: “Ok, vou-me ocupar
do meu segundo filho, do meu Antoine.” Com o meu primeiro filho foi mais complicado,
estava sempre a tentar fazer sempre alguma coisa. E parei quando tive o Antoine, fiquei
um ano em casa e depois arranjei um trabalho só para me alimentar. Deixando de lado
as minhas vontades, acabei por trabalhar num banco em França, onde comecei por abrir
o correio e acabei decidindo se emprestava o dinheiro ou não às pessoas, e a verificar o
trabalho das agências a nível de fraude, se os documentos estavam certos, essas coisas.

Senti-me discriminada no trabalho pois uma mulher ganha sempre menos que um homem.
Senti-me discriminada no trabalho porque uma mulher ganha sempre menos do que
um homem, porque sempre fui obrigada a trabalhar mais do que um homem para provar que podia ser técnica de informática. Muitas vezes, bateram-me com a porta na cara
dizendo: “Não, mas nós queremos só técnicos.” Porquê técnicos? Uma mulher pode ser
tão eficaz a nível do trabalho como um homem, senão mais, porque uma mulher é mais
dedicada, tem que mostrar duas ou três vezes mais de que é capaz. E isso é cansativo.
Chega-se a um ponto em que se torna muito cansativo. Uma pessoa pode mudar de
empresa ou de país, mas vai haver sempre trabalhos “femininos” e “masculinos”. E se
uma mulher que fazer um trabalho “masculino”, tem que se mostrar e ter uma atitude
mais masculina, tem que se impor. Acho isso injusto e discriminatório, mas uma mulher
é muito mais forte do que um homem. Um homem não conseguia fazer isso.
Quando numa entrevista de trabalho em França uma pessoa diz: “Tenho 33 anos, tenho
dois filhos mas não quero ter mais”, a pessoa que está à minha frente não sabe disso. Eu
chego a uma entrevista e vão-me dizer: “Então tem 33 anos, é casada, sim senhor.” Só
falta perguntarem: “E quando é que vai fazer filhos?” Só que eu respondo de imediato:
“Já tenho dois filhos e vou parar por aqui.” O que eles pensam é que uma mulher de 30
anos vai parar para fazer filhos. E isso é triste, porque é a natureza, somos mulheres,
temos filhos e isso é normal numa relação, a pessoa vai constituir família. Mas eles são
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capazes de não nos dar um trabalho porque há “chances” de termos um filho, e acho isso
muito, muito, mau. E fui discriminada várias vezes, porque se uma pessoa não tem filhos
é porque vai ter, mas quando tem filhos é porque vai faltar ao trabalho porque o filho vai
ficar doente. Então damos os trabalhos todos aos homens e assim já não há problema…

O que gosto é de pegar em matérias-primas completamente diferentes e fazer outra coisa.
Vim para Portugal com 30 anos e decidi fazer o que sempre gostei de fazer. Cozinhar,
inventar é comigo. Já fazia sabonetes artesanais há uns 5 anos, em França, apenas como
hobby. O meu filho e sobrinho tinham eczema, então decidi: “Ok, vive-se em Paris, há
muita poluição, o ar que respiramos não é bom, há alergias respiratórias, a poluição não
ajuda a pele, então vou tentar fazer sabonetes artesanais.” Experimentei e na primeira
vez fiz asneira. Decidi fazer uma formação e foi aí que comecei, com muito gosto a criar
coisas. O que gosto é de pegar em matérias-primas completamente diferentes e fazer
outra coisa. Fiz os sabonetes, comecei a fazer queijo, iogurtes, essas coisas, que podemos fazer em casa, muito simplesmente. Deixei de usar produtos domésticos químicos,
para limpar o chão, e passei a utilizar cristais de soda com essências naturais. Descobri
que todas as plantas têm uma propriedade bem definida e fui voltando mais ao natural.
A família é mais importante. Afastar tudo o que é superficial, tudo o que é consumo,
aquelas coisas que uma pessoa não precisa mas vai comprar porque “é moda” e essas
coisas assim. Gastar menos dinheiro, também porque a vida também o pede. A vida
está muito cara, seja em Paris, seja em Portugal.
Tenho muito gosto em produtos simples, e que podem fazer muita coisa. Como as nozes
de lavagem, que são frutos duma árvore. Têm uma casca, são cortadas em duas e tem
saponine dentro. Uma pessoa pega em quatro nozinhas de lavagem, corta a meio, coloca
numa meia e põe dentro da máquina, e consegue lavar a roupa cinco vezes só com aquelas casquinhas pequeninas. O sabão que tem dentro é natural e lava a roupa. Não tem
cheiro. E quando descobri isto, foi o início da minha aventura pelos produtos naturais.
Pensei que talvez os produtos naturais em Portugal não funcionassem, porque as pessoas talvez não estejam ainda a sentir a necessidade de utilizá-los (falo da Madeira, não
de Lisboa porque não conheço). Porque, aqui na Madeira, ainda conseguimos respirar,
ainda há a natureza, árvores, e por isso ficamos naquela: “Vamos ao supermercado comprar um gel de duche, um sabonete que é cor-de-rosa fluorescente que é engraçado e
cheira muito bem, com um cheiro muito forte.” A maior parte das pessoas não percebe
porque é que eu faço produtos naturais. E porque é que eu faço? Porque estamos sempre a utilizar produtos nocivos para a saúde, seja a nível alimentar, seja a nível da estética. É muito complicado agora encontrar um produto básico.

Somos tão pequeninos, não somos nada e dependemos da nossa mãe Terra.
Por isso, estou mais próxima da natureza e do que a Terra nos pode oferecer.
A minha apetência pelos produtos naturais tem a ver um bocado com a minha infância,
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porque cresci no meio da natureza, no meio do Parque Natural da Peneda-Gerês, onde
há plantas e mais alguma coisa, onde cheira a flores em todos os cantos, onde vou ao rio
e a água é pura, onde há peixes e posso nadar no meio daquela natureza. Gosto de estar em sintonia com a natureza. Também gosto de usar maquilhagem, perfumes, essas
coisas, é normal, mas eu acho que somos tão pequeninos, estamos aqui neste planeta,
não somos nada e dependemos da nossa mãe Terra. Por isso, estou mais próxima da natureza e do que a Terra nos pode oferecer. Acho que o Homem esqueceu-se um bocado
disso. Nesta maluquice de consumidor, acho que o Homem foi longe demais, fez demasiados estragos no nosso planeta. O nosso planeta não é eterno, por isso temos que
cuidar dele e voltar às coisas mais simples. As coisas simples são sempre as melhores.

Uma pessoa tem que se agarrar às suas raízes.
Tem que saber de onde vem, para saber para onde é que vai.
Senti muitas dificuldades por andar cá e lá, ora em Portugal, ora em França. Porque eu
nasci em França, mas eu não sou francesa. Nunca me senti francesa. Não consigo, e não
percebo as pessoas que dizem “Sou francês porque nasci em França” ou “Sou americano
porque nasci na América”. Eu sempre tive aquela coisa, que sou do continente, gosto
do meu país, que não está numa boa fase, mas uma pessoa tem que se agarrar às suas
raízes. Tem que saber de onde vem, para saber para onde é que vai. É por isso que me
sentia triste quando estava em França. França é espetacular, Paris é linda, a mais bela
cidade do mundo, não há dúvida. Mas não há comparação possível com a nossa terra,
com as nossas raízes, com as nossas tradições. É uma coisa que sempre me empurrou
para a frente, por isso é que voltei para Portugal.
O meu nome é português. E há também um problema no estrangeiro, que é a discriminação racial. Não tanto com os europeus, mas muitas vezes me fizeram perceber “Oh
mas não percebes francês porque o teu nome não é francês.” E isso é muito complicado
também. Uma pessoa está com aquelas saudades, sabe que não é francesa, sabe não
são as mesmas tradições, e ainda por cima nos dizem “Não és.”
O meu marido continua a trabalhar lá porque, infelizmente, não conseguiu trabalho em
Portugal pois tem dificuldades em falar bem português, e isso também dificulta arranjar
trabalho. E ele também gosta mais de França do que eu. E tem a sorte de fazer um trabalho do qual gosta muito. O sonho de criança dele era conduzir comboios. O pai sempre lhe comprou aqueles comboios eléctricos da SNCF, ele tem todos esses comboios
em casa. Agora está a conduzir os verdadeiros, por isso realizou o sonho da vida dele.
Fico feliz por isso, mesmo que as relações à distância sejam um bocado complicadas.
Tenho a impressão de ter voltado há muitos anos atrás, quando as nossas avós ficavam
sozinhas na aldeia enquanto o marido emigrava para ganhar um dinheirinho. É mais ou
menos isso que estou a viver. É complicado, mas acho que o amor é mais forte do que
tudo e é preciso ter confiança, é precisa comunicação e é preciso ser forte, porque nada
na vida é fácil. Uma pessoa pode avançar assim. E quando ele volta, já não há tempo
para se chatear.
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Antigamente, escrevia-se cartas que demoravam tanto tempo a chegar.
Agora, conseguimos estar mais próximos, com internet, telefone, a qualquer hora.
Agora, vivemos numa era onde a informática é rainha. Então, graças ao Skype, internet,
essas coisas, uma pessoa liga a câmara, põe o computador na sala e pode-se comer
juntos, ter aquele contacto que não havia antigamente, quando se escrevia cartas que
demoravam tanto tempo a chegar, era muito mais complicado. Agora, conseguimos estar mais próximos, com internet, telefone, a qualquer hora. Uma pessoa tem saudades,
o pequeno não está bem e diz: “Onde está o meu papá?” E liga-se o computador e dá
para conversar. Estamos longe mas próximos. O meu marido esteve em formação durante um ano e não veio à Madeira muitas vezes. Agora, com o diploma, vai poder vir
cá de dois em dois meses. Nem que seja só um bocadinho, nem que seja só um fim de
semana, é bom para ele, é bom para nós, é bom para os pequenos.
O meu filho mais velho dá-se bem com o meu marido. Conheci o Gabriel quando o
Xavier tinha 5 anos, era ele então o homenzinho da casa. Dormia comigo e, quando
chegou um senhor a casa, e ele viu que o senhor ia dormir comigo, não ficou muito
contente. Mas não fez mal, dormimos os três juntos durante uns 3-4 meses. Os três
juntinhos. E foi indo devagarinho. Ele agora vê o meu marido como um exemplo para
ele, porque o meu marido é muito decidido: “Eu quero fazer isto, eu vou fazer isto.” E
consegue sempre. Porque ele tem aquela força de vontade, o que para o Xavier é um
exemplo. E é muito bom, é um bom exemplo.

Sinto que pareço um OVNI a nível do artesanato.
Sinto que pareço um OVNI a nível do artesanato. A maior parte das pessoas pensa que
é qualquer coisa de novo. Mas não, não é novo, é muito antigo. Em França, eles faziam
muito sabão natural no tempo dos reis. Não se lavavam muito, mas o sabonete era feito
com banha de porco, porque eram ricos, tinham muita carne, e aproveitavam a banha
para cozinhar e fazer sabonete. O sabão azul. Os espanhóis quiseram fazer igual, só que
não tinham muita carne, mas tinham muito azeite. Utilizaram o azeite, e repararam que
os sabonetes cheiravam muito melhor do que o sabão azul. Foi aí que nasceu o sabão
que eu fabrico. É um sabonete feito à moda antiga, básico. Vou incrementando com
plantas, argilas, essências naturais, e nada mais, só produtos naturais. Não tem muitas
cores nem muitos ingredientes, mas já tenho uma gama com 16 sabonetes diferentes.
As pessoas reclamam do preço. O azeite está caro e é como a gasolina, está a subir todos os dias. As essências naturais também são caras, porque têm um método de fabrico
artesanal, num alambique. É preciso muita matéria verde para produzir umas gramas
de óleos essenciais. Mas as pessoas dizem-me: “Olha, com 3,50€ eu posso ir ao Pingo
Doce e comprar tantos sabonetes e um gel de duche.” Só que elas não sabem o que
estão a utilizar. As grandes marcas vendem barato, mas mesmo assim ganham muito
dinheiro. Porque só utilizam produtos químicos, sintéticos. Quer dizer, já se ingere pesticidas e químicos no que se come e na água que se bebe. E então lava-se com pesticidas,
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veste-se com petróleo, maquilha-se com gordura de animais, veste-se peles de animais… Para mim, voltar ao natural, às coisas mais simples, é o principal. E o preço inclui
muito trabalho e experiência, que depois da formação fui adquirindo.
Nas feiras, as pessoas ficam sempre curiosas. Se não querem comprar, passam, olham,
pensam que são queijos, doces… Não gosto de ir muito em cima do cliente e dizer:
“É isto, isto e isto.” Mas, quando vejo que estão interessados, páro para explicar o meu
trabalho, porque gosto do que faço. Não é que obtenha um lucro imenso, mas gosto de
explicar o que faço e as pessoas interessam-se e notam que faço com gosto, e acabam
por comprar. Geralmente, as pessoas que compram uma vez, gostam, e aí é que está
a minha recompensa. Quando os clientes voltam e dizem: “Nunca experimentei uma
coisa assim.” É completamente diferente do que se compra no supermercado.
Para certificar o meu produto, ainda estou a trabalhar com o Instituto do Vinho, do
Bordado e Artesanato da RAM. São necessários muitos documentos para isso, mas depois de estar feito vai valer a pena porque o meu produto vai poder ser reconhecido.
É importante dizer que trabalho com produtos portugueses e com o que encontro na
Madeira, em vez de mandar vir coisas da China. Temos que fazer coisas com os nossos
produtos, para tentar safar a nossa economia.

Parar durante cinco minutos para sentir os cheiros na natureza.
É importante que os meus filhos saibam onde estão a viver, e não perderem isso.
Não podemos comprar só legumes e frutas biológicos, porque o preço é mais elevado.
E agora também fazem de conta que é biológico, pois para ter etiquetas biológicas é
preciso ter 10% da matéria biológica. Tudo isso são mercados, tudo isso é dinheiro. O
mercado biológico e o mercado natural custam muito dinheiro, e o consumidor final
não quer dar esse dinheiro, porque às vezes pode parecer muito. E com esta crise, as
pessoas ou ganham aquele dinheirinho todos os meses e mal podem alimentar a sua
família, ou trabalham durante 4-5 meses e não são pagos e não sei como fazem. Claro
que não vão dar muita importância a um produto natural, vão ao mais barato e é completamente humano, e é o que se passa com o mercado em geral.
Compram-se as coisas mais baratas, nas lojas mais baratas, sabendo que não têm qualidade, sabendo que aquele produto vai durar 15 dias e acabou. No final, mais vale gastar
mais um bocadinho, ter qualidade e saber que não vai fazer mal. Porque a maior parte
das alergias que as pessoas têm, são devidas à poluição, ou ao que comem, ou ao que
põem em cima da pele, sem saberem.
Transmito esses princípios aos meus filhos. Bom, eles são crianças. O meu filho mais
velho quer usar gel no cabelo, e eu uso maquilhagem, mas tento usar maquilhagem o
mais natural possível. Acho que é importante que eles, quando vamos dar uma volta,
parem durante 5 minutos para sentir os cheiros na natureza, para pegar e distinguir
“Isto cheira mais a azedo, isto cheira mais docinho”, essas coisas. É importante que eles
saibam onde estão a viver, e não perderem isso. Porque agora o que é que a maior
parte das crianças fazem? Põem-se à frente da televisão, jogam na Playstation ou vão
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para o computador e não reparam sequer numa borboleta que passou. É muito importante uma pessoa saber onde é que vive. E tentar cuidar disso o mais possível. Porque a
população humana continua a crescer, e o Homem continua a abater florestas, a matar
animais, e a extinguir espécies. Um sozinho não pode mudar o mundo, mas se todos
juntos fizermos qualquer coisinha, talvez possamos guardar uma Terra mais saudável
para os nossos filhos.
Eu não sou muito velha, mas conheci aquele tempo de lavar a roupa à mão, de ir buscar
lenha para acender lume, as coisas simples da vida que são inesquecíveis. Os nossos
filhos não vão conhecer isso. Não sabem o que é dar uma volta, não sabem o que é cortar lenha, os cheiros, as coisas simples, sem computador, sem televisão. Estar sentado à
frente da lareira a ouvir o fogo a estalar. Fazer pão, como se fazia à moda antiga. Eles não
sabem isso, nem sabem como um iogurte é feito. Sabem o que é um nugget de galinha,
mas em França quando os pequenos vêm uma galinha viva é uma coisa de outro mundo.
Porque vivemos num mundo maluco que nos tira a humildade, completamente.
Aprendi na minha curta vida que, quando uma pessoa quer, uma pessoa consegue. Por
isso não estou fechada a nada, tenho a minha actividade onde fabrico cosméticos e sabonetes naturais e que quero continuar. Mas, se por uma razão ou outra, não funcionar,
continuarei a fazer os meus produtos, para limpar a casa.
Ainda gostava de ter o meu restaurante. Só que, como passei metade da minha vida em
França e metade em Portugal, não sei bem o que iria fazer, se gastronomia portuguesa,
se gastronomia francesa. A gastronomia francesa é a melhor do mundo, então vão dizer: “Olha, vamos comer ao restaurante da francesa?” Humm, não sei. Conheço as duas
cozinhas, e sou muito agarrada à cozinha tradicional portuguesa e também à francesa,
que é completamente diferente.

Sempre defendi os direitos da mulher.
E eu sei reconhecer uma vítima de violência doméstica porque passei por isso.
Nunca participei em nenhuma associação, nunca tive essa sorte. Bom, em França há
muitas associações, falta é o tempo, uma pessoa não tem tempo de se ocupar dessas
coisas, é muito complicado. Mas sempre defendi os direitos da mulher. Quando vejo
uma mulher que não é feliz, quando no trabalho vemos uma colega que não está bem
mas não se sabe porquê, eu sei reconhecer uma vítima de violência doméstica porque
passei por isso. Talvez seja mais dura com elas do que uma pessoa que não sabe o que
é. Porque a maior parte delas não sabe que pode sair daí, pensam que estão dependentes da pessoa com a qual estão a viver. Pensam que necessitam da pessoa com
quem estão. Sei que é difícil, muito difícil, mas quando vejo mulheres a baixarem os
braços demasiado depressa, a primeira pergunta que faço é: “Mas porque é que estás a
baixar os braços? Baixar os braços é o mais fácil. O mais difícil é ir embora, e uma pessoa
pode fazer tudo o que quiser na vida, é só uma questão de vontade.”
Tenho um lado um bocado masculino, sei me impor quando deve de ser. Sou muito
bem-educada, mas luto por aquilo que acho importante e sou a primeira a falar. Eles
117

estão à espera que uma mulher, quando abra a boca, seja muito doce, muito subtil. Uma
pessoa pode ser subtil e ser ouvida, mas a minha experiência ensinou-me a falar alto e a
olhar um homem olhos nos olhos, porque é assim que tem que ser e é a única maneira
que aprendi. E funcionou até agora. Não quer dizer que seja menos feminina por causa
disso. Tenho o meu lado Maria Rapaz, mas cada qual tem o seu feitio. Gosto de ser feminina, mas gosto também, quando é preciso, de “prender” as pessoas e falar de igual para
igual, é muito importante porque não somos menos do que um homem.
Gostava muito de participar numa associação que debata os direitos das mulheres. É
qualquer coisa que me toca muito. Há muitas pessoas a sofrer, só por serem mulheres.
Há tantas mulheres que lutaram para ter os seus direitos, que até perderam a vida, fizeram tanta coisa... Não podemos baixar os braços e dizer que vai voltar tudo a ser como
antigamente. Não pode ser. Temos que ir para melhor, não para pior!

É com muito gosto que faço magia branca para proteger os meus filhos e aqueles que
me são mais queridos. Porque eu acho que não vai fazer mal, pode até fazer muito bem.
Como sou próxima da natureza, e como me ensinaram coisas mais tradicionais, gosto
muito de tudo o que é magia branca, foi qualquer coisa que me foi oferecida pelo meu
sogro. Ele foi a primeira pessoa adulta, responsável, que me deu um galho de alecrim
e que me disse: “Vais me rezar isto, e vais me fazer isto.” E eu fiquei admirada. Magia
branca, proteção das pessoas, aquelas coisas que se faziam antigamente. Como aquela
mulher que vai rezar e vai-te fazer coisas. A magia branca é a Wicca, trabalha-se com
produtos naturais, pega-se no que a natureza nos dá e é assim que se fazia antigamente
na religião pagã. Serve para curar feridas, curar a mente, inclui rituais com a lua, com o
sol, com plantas, fumos, cataplasmas, orações… É qualquer coisa muito ligada a mim,
desde sempre. É com muito gosto que faço isso para proteger os meus filhos e aqueles
que me são mais queridos. Porque eu acho que não vai fazer mal, pode até fazer muito
bem. Então guarda-se essas tradições porque é muito bom, eu noto a diferença.
Sou muito crente. Não pratico por razões pessoais, mas tenho a minha fé. Rezo quando
estou em casa, tenho uma coleção de terços, e quando dá a missa na televisão posso
até ver. Aprendi que no meu tempo não é preciso ir à Igreja para rezar, e para ser crente.
Quando passo à beira dum santo numa estrada, páro para falar com o santo, não para
pedir qualquer coisa, mas talvez só para agradecer. Porque às vezes não precisamos assim de tanta coisa. Enquanto a pessoa respira e tem saúde, o resto vem.

Seja qual for a vontade que as mulheres tenham, nunca deixem os sonhos para trás.
Nunca deixem ninguém decidir por elas, e de fazer o que sentem.
Gostava de dizer às mulheres do mundo que, seja qual for a vontade que tenham, nunca deixem os sonhos para trás. Nunca deixem ninguém decidir por elas, e de fazer o que
sentem. Porque, se somos muito mais abertas a tudo, estamos sempre disponíveis para
toda a gente, então temos que estar disponíveis para nós mesmas, escutar as nossas
necessidades para ir sempre em frente, e isso é o mais importante.
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