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Prefácio
por Clarisse Canha

Este livro é produto, entre outros, do projeto Memória e Feminismos: a desoculȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Foi desenvolvido em duas regiões: nos Açores (este livro) e no Sudoeste Alentejano
ǻȱǼǯ
Nas histórias de vida destas mulheres, trazidas à luz do dia, podemos perceber
memórias, caminhos e vivências de mulheres do nosso país, antes e após o 25 de
ǯ
ȱȱȱǰȱȱĚȱàȱȱȱȱȱ
ȱ³ȱȱȱȱȱȱǯ
Ao ouvir e, depois, ao ler, estas histórias, especiais, sentimos que nos revemos
ǯȱȱȱȱȱ·ȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰȱ¤ȱȱ
um ponto que nos lembra a nossa própria vida, ou a vida de outras mulheres que
ǰȱȱȱȱȱǯ
Partilhamos um pouco do nosso sentir no decorrer do trabalho de recolha, cuja
¡¹ǰȱ·ǰȱȱȱ£ȱȱȱȱàȱàȱȱǯ
ȱȱäǰȱȱȱȱÇȱ¤ȱȱęǰȱȱȱȱȱ
ǯ
Uma última referência, lembrando palavras de Fina D’Armanda, ao falar das
ȱȱǱȱȃ1ȱȱȱȱȱȱàȱȱǯȄ
As notas que se seguem começaram a ser escritas no dia da realização da última
ǯ
Ȭǰȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
Estavam cumpridas as entrevistas de recolha das DEZ HISTÓRIAS DE VIDA DE
 ȱ ȱ ǯ



Clara Queiroz, nascida em Lisboa, escolheu viver aqui, nos Açores, na ilha de
¨ȱǯȱȱȱ£³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¡ȱ
vida, do hoje e do ontem, do antes do 25 de Abril, das suas vivências, em Lisboa,
ȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯ
Conceição Aguiarǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱǯȱ1ȱȱȱȱȱ£ǵȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱęȱȱȱǯǯǯȱ³¨ǰȱǰȱ
ȱȱĚ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¹ǰȱȱ¦ȱȱǰȱ
ęȱøǰȱȃȱȱ¥ȱȄǯȱȱȱǰȱȱǰȱȱę¨ȱ
ȱ¨ȱȱǯ
Conceição Chaves, de Santa Maria, trouxe-nos o doce cheiro a pão, biscoitos de
ȱȱȱȱȱ³ȱ¡ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
Artesanato que nos brindou com a sua deliciosa entrevista, falando com entusiasmo
e alegria do seu percurso, do sonho cooperativo realizado e dos projetos que mais
ȱȱȱǯ
Fátima Madrugaǰȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱ³ǰȱęȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱǯȱ¤ȱȱȱȱȱàȱȱǰȱ
ȱȱȱ³¨ǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȃȱȱȱȄǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱǯ
Fátima Sousaǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱęȱȱȱǰȱ
em grande parte recuperada pelas suas mãos, articulando o seu novo projeto de vida
ȱȱȱȱ³ǯȱȱȱǰȱ·ȱȱǯȱȱȱęǰȱ
escolhemos um cantinho de conforto, que nos oferecia melhor luz, como aliás aconteȱȱȱȱǯȱ¤ȱǰȱȱǰȱȱȱǰȱ¡ȱȱlho a sua caminhada na procura daquela liberdade que rejeita a prisão e as amarras
ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¡¹ȱȱ
outras experiências e caminhadas coletivas, como a de mulheres contra a violência,
ǰȱ·ǯ

6

Gabriela Mota Vieiraǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱę¨ȱȱȱǯȱȬȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱ£ȱȱęǯȱ ǰȱ
ȱȱ¹ȱǯȱ àȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¦ǯȱȱȱǰȱȱ³¨ȱȱ¤ȱȱǻŝŚǼȱȱȱ³¨ȱȱ£ȱǯȱǷ
Lurdes Lindoǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱȱȱǯȱ¹Ȭȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱ
Na sala de tecelagem, num cantinho junto à janela que deixava entrar a luz, foi aí
ȱȱȱǯȱ¤ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱǯ
Márcia Santos, nascida no Faial e a viver em Santa Maria, para onde migrou e
ȱȱȱ³¨ǯȱ¤ǰȱȱǰȱǰȱȱȱǰȱȱ
coerência pessoal com um estilo de vida, onde integrou, desde há 6 anos, a presença
ȱęǰȱȱȱ³¨ȱȱ¨ǯȱȱǰȱȱǯ
Maria do Espírito Santoǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱ¡ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱàǯȱȱȬȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȬȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱęǰȱȱ
ȱȱ³¨ȱǰȱȱ¨ȱǰȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȃȄǯȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱàǷ
Virgínia PereiraǰȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱÇǰȱȱȱ
dispõe a falar-nos das suas experiências de vida, com empenho e cuidado, só podia
Ȭȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱ·ȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
fora dos Açores, levando-nos a repetir o percurso de algumas mulheres que, tendo
·ȱ¡ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ³¨ǯ
Açores, Junho 2015



Na hora da SATA ou… O ‘Fado das Cinco’!
por Carla Veríssimo

ȱȱȱ àȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ¨ǯȱ¨ǯȱ
ǯȱàǯȱ¨ȱǯȱ¨ȱǯ
ǰȱǰȱǰȱǰȱȱȱ¥ȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǷȱȱ³ǯȱȱȱȱ
¦ȱȱȱǯ
ǰȱȱ¥ȱǯȱ£ȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱǯ
¨ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ £ȱ ·ǰȱ Çęǰȱ Ȭȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱȱ¥ȱ¨ǰȱȱǰȱȱǯȱȱȱǯȱȱ¥ȱȱȱ
¤ǯȱȱȱ¨ǯȱǯȱȱȱǯ
£ȱȱǰȱ£ȱǯȱ¡Ȭǯȱȱȱ¥ȱȱǯȱȱęǰȱǯȱ£ȱǯȱ£ǰȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱȱ·ǯȱȱȱ¤ǰȱ
äǯȱȱǯȱȱǯȱȱȱàǰȱȱàǯȱȱ
ǯȱȱȃȄȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱęǯȱȱȱȱǯȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱęȬǰȱȱȱǯȱȱǰȱę£ȱ¨ǰȱǰȱǰȱǰȱǯȱ
£ȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱǷ
Desde a ciência, à política, passando pelas questões sociais, sujaram as mãos com
ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱ£ǰȱ¨ȱȱ£ȱȱȱǯȱ
ȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱ¹ȱ£ǯȱȱȱȱǳȱȱ
¤ǯȱ¨ȱǯ
Sejam técnicas, cozinheiras, cientistas, pintoras, padeiras, escritoras, enfermeiǰȱǰȱǰȱǰȱàȱȱȬ£ǰȱȱǯ
ȱ ȱ ȁ¨Ȃȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ Ƿȱ ȱ ǯȱ ȱ ³äǯȱ ¨ȱ ęȱ ȱ ȱ ǯȱ £ȱ ȱ
ǰȱę£ȱȱǷ
ȱ³ȱęȱȱȱǯȱ£ȱȱ¨ȱǯȱȱǷ



ȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱ¤ǰȱȬȱȱȱǯ
ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ³ȱȱ·ǯȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
·ǯȱȱǯǯǯȱȱȱǯȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱęǯȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǯ
¨ȱ ǰȱ ¨ȱ ǰȱ ¨ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǷȱȱȱȱ·ȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
ȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱ¹ȱŝȱâǯȱ¨ȱȱǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱǯȱǯ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ·ǯȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Çȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱǷ
¨ȱȱǰȱȱǯȱȱȱ³ǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱǯ
Ȭȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱǯȱȬȬȱȱȱàǷ
Seguiram o caminho do desenrascanço de vida, caminhos criativos, com cons¹ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱǰȱǰȱȱȱ·ȱ
um bocado afatimada, construíram vidas especiais, diferentes, curiosas e interessanǯȱȱȱÇǷ
ȱȱȱǰȱȱ£ȱȱǽǾȱȱ£Ȭȱàȱȱǯ
£Ȭȱȱǰȱȱȱȱȱ¤ǰȱǰȱȱ³¨ǯȱ¨ȱ
·ǯȱȬȱȱ³¨ȱȱȱǯȱȱǯȱȱǯȱȱàȱ
ȱǯ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǷ
ȱ·ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱ³Ȭȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ¥ȱàǯ
¨ȱǰȱȱ£Ƿ
¨ȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱ¤ǰȱȱ
ǯȱ£ȱȱ¡ȱȱǯȱǰȱȱ¨ǰȱȱǷ



ȱǰȱ¨ȱȱȱȱǷȱ£ȱȱǻȱȱǼȱȱ£ǯ
¡ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǱȱȱǯ
ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱęǯȱȱȱàǰȱȱ
ȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
¨ȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱ£Ƿ
ȱȱȱǯȱ¨ȱȱ³ǯ
ȬȱȱȱȱȱȱàǯȱȬȱĚȱ¥ȱǷȱȱ³ȱȱȱǰȱǷ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǷ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ 1ȱ àȱ
ȱȱǯȱǽǾǯ
Mulheres:
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱÇǯȱȱȱ£ȱ
Ƿȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱęȱ¥ȱǯȱȱȱ
ȱ ȱ ³ǯȱ ȱ Ç£Ƿȱ ¨ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȁȱ Ȃǯȱ
¨ǯȱ¨ǯȱ¨ȱȱȃȱȱȱȄǰȱȱȱȱȱȱǯȱ³ȱ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱ³ȱȱȱǯȱȱȱäȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȬȱ¨ȱÇǷȱȱȱȱȱȱǷȱȱȱȱ¹ȱ
ǯ
¨ȱȱǯȱȱȱ¤ǯȱ¨ȱ¨ȱȱǷȱ1ȱàǯȱ1ȱȱ³ǯȱȱǯȱǰȱ¥ȱ£ǰȱȬǷȱ ȱȱǯ
ȱȱ³¨ȱȱȱ¹ǯȱȱ¨ȱȱȱȱǰȱ¨ȱ
ęȱǯȱ ȱ¨Ƿȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
¨ȱȱȱȱ·ȱȱ¤ȱǷ
O mundo devia ser uma comunidade harmoniosa onde estivéssemos e falásȱ¥ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱ£ǯȱȱȱȁ¨ȱȂȱȱ·ȱȱȱȱǯȱàǯȱǯȱȱàȱ
ȱȱȱ·ǯȱàǯȱǯ
£ȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱ¤ǯ
ȱȱȱ£ȱ³ǯȱȱǯȱȱǯȱȱȱȱȱ³ǯȱȱȱȱ
ǰȱ·ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ àǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ



ȱǯ
ȱȱȬ£ǰȱȱȱȱǰȱȱ¥ȱ¤ǰȱǰȱȱȱȱ
ǯȱȱȱ³ǰȱǰȱȱ¥ȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
äȱȱǯȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱǷȱ³ȱȱȱ
ȱ¡¨ǯȱ¨ȱȱǷȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȃ¨ȱǷȄȱ¨ȱ¡ȱȱȱǯȱ¨ǰȱǰȱȱ¨ǰȱȱ¡ȱ
ȱǯȱ ȱȱȱ³ǯȱȱàǯȱȱȱȱ£ȱǰȱ³ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱ¤ȱȱȬȱ£ǯȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ
Çǯȱȱȱȱ¡ȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱǯȱȱȱ³ȱȱ
ȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȬǯ
ȱȱȱ¨ȱ³ǯȱȱȱ¡ȱȱ¡ǯȱǯȱȱȱȱȱǯȱ ȱ³¨ǰȱǰȱǰȱÇȱȱȱǯȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱǯȱǰȱȱ¨ȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱǯȱ¨ȱ
ǯȱȱȱǯȱǯȱȱȱǷȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
³ǰȱȱ¨ȱ·ȱȱȱ³¨ǯ

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

11

ȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ
por Maria Simões

IRWRGH$QGUHLD/XtV

ȱȱęȱȱęȱàȱȱȱȱ£ȱȱ³ǯȱȱǰȱȱ
ȱȬǰȱȱȱȱȱȱȱȱǷ
ȱ·ȱȱȱ³ǵȱȱàȱȱȱȱǵȱȱȱ
ȱ ȱ ǵȱ ȱ ³ȱ ǵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱȱ£ȱàȱȱǵ
¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ Çǯȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
após dia, tive surpresas mascaradas de avarias técnicas a provar que era demasiado
ȱȱȱ¤ȱȱ£Ƿȱ
Descobri cartões de memória com vontade própria, gravadores de som com ob¨ȱȱ¹ǰȱ¦ȱȱęȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǰȱ·ȱ
ȱȱȱȱ¹ȱǯ

12

Trouxe para casa pedaços de alma e estou grata por ter feito parte desta aventura
ȱęȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱȱȦȱȱǯȱȱȱȱ³ǵ
Delas trago a vida toda, a de ontem e a de hoje, a da realidade e do sonho, o
baile das cores num arquipélago que é muito mais do que paisagem: é humanidade,
¨ǰȱǰȱǰȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱ¨ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱÇǯ
³ǯȱşȱǯȱŗŖȱàȱȱȱȱǻȱ¨Ǽȱȱȱȱ¦ȱȱęȱȱȱȱàǯȱȱ¨ȱȱ³äȱȱȱȱ
ȱȱ·ȱȱǰȱǰȱ¹ǰȱȱȱǯ
ǰȱȱȱęǰȱȱȱȱȱ·ȱ·ȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱ
Açores distinguem-se também pela insularidade, afastam-se do conhecido e descoȬȱȱàǯȱȱȱȱǰȱȱȱ³ȱȱȱàȱȱȱȱ
ȱǯǯǯȱȱȱȱęȱȱǷ

Ilha - O mar com um pedaço de terra ao centro
Continente - Pedaço de terra não rodeado de mar. Nos Açores, diz-se de Portugal
continental.



Clara Queiroz, São Miguel,
81 anos
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História de Vida de Clara Queiroz

Ȭȱȱ£ǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ·ȱȱȱǯ
ȱŞŗȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱǯȱǰȱ¨ȱȱǯ
ȱȱ¦ǳȱ1ȱǰȱ³ȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱÇȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱǰȱǯȱ
Mas, pessoalmente, tenho a sorte de ter nascido numa família fortemente antifasǯȱ ¤ȱȱȱ¤ǰȱȱȱàǰȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǯȱȱ£ǰȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱäǯȱȱàǰȱȱȱ¨ȱ£ȱȱȱȱ
øǯȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱ¨ǯ
àȱȱȱ¨ǰȱ¨ȱ·ȱ¡ÇȱȱǯȱÇȱ¡Çȱȱ
algumas de que nem nos dávamos conta, mas as conversas políticas passavam-se
¥ȱȱǯȱ£Ȭȱȱȃȱȱȱȱ¤ȱȱȱ¨ȱȱȱ
£ȱ¤ȱǰȱȱ¥ȱȱȄǰȱȱȱ·ȱÇǰȱȱÇȱàǯȱ1ȱ
Çǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
¦ȱȱ£ǰȱȱȱàǰȱǰȱǰȱȱȱǯȱ ȱȱȱ
Çȱ¤ȱȱǯ

As mulheres para entrarem numa igreja tinham que pôr um véu
ȱȱȱǰȱȱàȱȱȱÇǯ
A maneira como as pessoas se vestiam, por exemplo, as raparigas e as mulheres
¨ȱȱ³ǯȱȱ¥ȱȱÇȱȱȱȱ³ȱȬȱ³ǰȱ
mas se fosse de calças para a rua, seria olhada pelo mundo inteiro, parariam pessoas
ȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱȱ·ǯȱ ȱȱȱ·ǯȱ ǯȱ1ȱȱȱȱǯ
ȱ³ǰȱȱǰȱȱȱȱ³ǰȱȱ£ȱȱǰȱ
ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¥ȱǯȱȱ£ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱĚȱ
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ȱ ǯȱȱǰȱȬǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
âȱȱ·ǯȱȱ¨ȱȱȱ·ȱȱȱȱǰȱȱÇǯȱȱȱ
que quando, hoje, olhamos para as burcas, de que não gostamos, eu, pessoalmente,
ȱȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱȱÇǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
Havia códigos muito rigorosos: uma mulher não ia sozinha ao café, não ia so£ȱȱǯȱ¨ȱȱ£ǰȱȱȱȱǰȱȱęȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱǰȱ·ȱȱ
àǰȱȱȱǯȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱ
nos arredores, talvez por ser mais barato, não sei, mas quando eu tinha oito meses
Ȭȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯ

A infância, antes do 25 de Abril
Há uma adolescência também, da parte da minha família que era uma família
ȱȱ£ǰȱǰȱȱȱǰȱǯǰȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱȬȱ£ǯǯǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ
ȱàǯȱ £ȱȱ¤ȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱęǰȱȱ
ȱǰȱǰȱ·ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱǰȱǯȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ
afastar os rapazinhos que podiam potencialmente oferecer algum risco de macular
a reputação das meninas e foi muito sentido por mim e pela minha irmã essa protec³¨Ȧ¨ǯȱȱȱȱȱàȱȱ¤Ȭȱȱǯȱȱȱ
dizer que há aqui uma certa ambiguidade, porque tínhamos as melhores relações
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ àȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
ȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱäȱǯǯǯȱȱ
nem quero chamar sexo porque não chega sequer a esse ponto, mas quando tocava
ǯǯǯȱǰȱȱ¡ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ Çȱ ȱ ȱ ¹ǰȱ ȱ ȱ
chaperones, a mãe desta, a tia daquela, a avó de não sei quem, que nos acompanhavam
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ȱȱȱȱȱȱǯȱÇǯ
ǽȱȱǾȱȱȱ³¨ȱȱǰȱȱ£ǯȱȱ¨ȱȱȱȱȱ
também tem alguma palavrinha a dizer sobre isto, mas havia um verdadeiro terror
ȱ£ȱȱȱ¡ǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
já era impossível fazer uma separação de sexos completa e nós tínhamos amigas e
ǯȱ ¤ȱÇȱŗŞȱȱŗşȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
táctica que até era agradável para nós e nos agradava a mim e à minha irmã que era
ȃȱǰȱȱ¤ȱȱǯȄȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
todos os nossos amigos a entrar pela casa dentro e a comer o que fosse preciso e a
ęȱ·ȱ¥ȱǯȱ ȱ¤ȱȱȱȱȱ¡ȱȱ¨ǯ
ȱȱȱŗşřřǯȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ1ȱȱȱÇǯ
A parte da política sempre foi muito liberal e curiosamente o meu pai - que era
ȱȱȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱȱǯȱȱ£ǰȱȱ
discutiam porque a minha mãe achava que não fazia mal irmos aqui ou ali e ele
ȱȱǯ
Como ele gostava de teatro e de cinema, achava que nós devíamos ir - fazia parte
da aprendizagem e da cultura e nós íamos mais do que quaisquer outras pessoas da
ȱǰȱȱȱȱȱȱȬȱȱ¤ȱȱȱȱǯȱȱ
£ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱŜȱǯȱǰȱȱ¡ǰȱȱtivéssemos no cinema ou em qualquer sítio e houvesse um rapaz que olhasse muito,
ȱ¤ȱęȱȱȱȱȱȱ£ǰȱ¨ȱ·ǵȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯ
ȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ£ȱȱȱȱǯ

E depois ficava cheia de vergonha...
ȱȱȱȱøȱȱǯȱȱ£Ȭǰȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱàǯȱàǰȱ£ȱǰȱ
ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ǽǾǯȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ
£ȱȱȱȱǰȱȱȱę£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱęǰȱȱȱ¨ȱȱ¡ȱ
ȱǯ
ǰȱȱȱȱ³äǯȱ ȱȱȱȱȱȱto, a arte e a cultura, em que a abertura era grande e depois havia a vida, o dia-a-dia,
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ȱȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱę¡ȱǰȱȱ
ȱ£ȱȱȬȱȱǯ
De resto, penso que as pessoas muito mais novas do que eu, tiveram uma repressão deste tipo e era muito vulgar as teenagers quererem casar-se, terem pressa em
Ȭȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱ£ȱȱȱ¨ȱȱȱ
ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ Ȭȱ
muito pouco antes de casar, porque era muito bom sair do jugo paterno, os pais eram
ȱ¨ǯȱ ȱ¨ȱȱȱÇǯ

Havia incentivo dos pais para que as filhas casassem cedo
ǰȱǷȱȱȱȱÇȱ¨ȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱ
Mas claro que fazia parte do esquema: as meninas deviam casar e deviam casar com
ȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯ

Escolhi Económicas e detestei. Não gostei e então tive outra ideia
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱę£ȱȱŜķȱȱȱŝķȱȱǻȱȱŗŗķȱȱŗŘķȱǼǰȱȱȱȱÇęǰȱ¤ȱȱȱȱ¤ȱȱ
ÇȱȱȱǰȱȱàȱȱȱȱÇȱȱàǯȱ
ȱȱǰȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
¹ǵȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǵȱ ǯȱ ȱ Çǰȱ Çǯȱ ȱ
ȱȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱàȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱę¨ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱǰȱ£ȱȱ¨ǰȱȱȱàǰȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱàȱȱǯȱȱ·ȱȱȱ¤ǰȱȱǰȱȱȱ¹ȱǰȱȱȱ·ȱȱǯȱ
¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱ£ȱȱǯȱ
Económicas, Direito, o corpo docente dessas escolas era gente muito ligada ao regime
e posso dizer muito reacionário, de um modo geral, com as honrosas excepções que
¤ȱǯȱ¨ȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱ£ȱȱȱȱ¹ȱàǰȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱŝķȱȱ
ȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱǯǯǯȱȬȱȱȱȱ
Ě¹ȱȱȱǯȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯ
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A Associação foi mais forte e, a meio do ano, desisti e então tive outras ideias
Depois desse Curso em Letras, que durava um ano, matriculei-me em Biologia,
ȱȱȱ¹ǰȱȱǰȱȱȱȱȱ·ǯ
ȱ³¨ȱ·ǰȱ£ȱȱǯȱǱȱȬȱȱęȱȱǰȱ
Śȱȱȱȱȱàȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱ
nesse aspecto a repressão não foi muito grande, embora achassem que uma pessoa
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱàȱ·ȱǯ
No ano seguinte matriculei-me outra vez, mas a Associação foi mais forte e então
Ȭȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱ¨ȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱ Ȭȱ
João de Deus, de Pedagogia e eu quis inscrever-me, mas não podia porque o curso já
ȱ³ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ·ȱȱȱǯǯǯ
£Ȭȱǰȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȬȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱÇȱȱȱ
£ȱ³ǰȱȬȱǯ

O casamento com um açoriano
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱȱ¡³äȱȱȱȱ
como é que ia orientar a minha vida e resolvi orientar daquela maneira que muitas
ȱǯǯǯȱȬǯ
O Bruno é açoriano, estava na tropa nos Açores, mas vivia em Lisboa e tinha
ȱ¤ȱȱȱȱ³¨ȱǯȱȱȱȱàǯȱȱȱȱ³ǯȱ
ȱȱ³ȱȱȱ¤ǯȱȱȱ³ȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
ȱȱ¤ȱǯȱȱ¨ȱǰȱȱǰȱȬȱȱȬȱȱŗşśŜȱȬȱȱ
ȱȱȱȱ·ȱȱ³¨ȱȱǯǯǯȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱǰȱȱ³¨ȱȱȱȱǯȱ£ȱȱȱȱȱ·ǰȱȱȱ
ǰȱȱȱÇǯȱȱȱȱÇǰȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱ£ǰȱ£ȱȱȱȱȱ
porque era diferente, tinha o cabelo nessa altura curtinho, um bocado à rapaz, tinha
ȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱǰȱǯǯǯȱȱȱǯȱȱȱ
ǯȱàȱȱȱȱȱȱȱ£ǯȱ¨ȱȱȱȱ£ǰȱȱ
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ǰȱȱȱ£ȱǰȱ¨ȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱ¤ȱȱǯ

Aquela maternidade. Andei ali a brincar às casinhas
e às mãezinhas, mas queria fazer outra coisa
ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ
trabalho na escola era um bocadinho violento porque era uma escola para crianças
com problemas de comportamento e tudo era feito ao contrário do que devia ser ȱȱȱȱȱ¡ȱȬȱȱȱÇǯȱȱ³ȱȱŝȱ
ȱŗśǰȱŗŜȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ¨Ǳȱȱȱ
de conhecimento que tinha, um bocadinho de intuição, ternura por essas crianças e
ȱȱ¤ȱǯȱ·ȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ³ȱ
ȱȱ·ȱȱȱȱȱ¤ǯȱȬȱȱȱȱȱȱ
·ȱ¨ȱȱäǰȱȱȱȱȱ¡¨ǯȱȱÇȱȱȱ¥ȱ
ǯȱȱȱęȱȱȱȱȱǯȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱ
³ǯȱ¤ȱȱǯ
Ȭȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱ¥ȱ¨£ǰȱȱȱ£ȱȱǯȱȱȱȃȱȱ¤ȱȱȱ·ȱ
ȱȱȱǯȄȱȱȱȱǯȱǰȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ
ȱ¥ȱǰȱǯȱ ȱǰȱȱ¨ȱȱǯȱȬȱ¥ȱ ·ǰȱ
ȱȱǰȱȱǰȱ¨ȱǯȱ ȱȱȱȱȱ
ȱ ·ǰȱȱ¨ȱȱȱÇęȱȱ ·ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ·ȱ ȱ
ȱȱȱ¤ǯȱȱ³¨ȱ ȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱàǰȱȱȱǯȱ ·ȱȱǰȱȱȱȱ ǯȱȱ¥ȱȱǰȱȱȱ¹ȱȱǯȱ
ǰȱȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¤ȱ¤ȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱ³¨ȱȱȬȱȱ
Çǰȱȱ¨ȱȱǯ
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Comecei a dar aulas. Naquele tempo, é um bocado parecido
com o que está a acontecer hoje
ȱȱȱȱ¹ǰȱȱȱęȱȱȱàǯȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ£ǯȱ ȱȱȱȱȱdade de Ciências e eu concorri, até porque precisavam de uma pessoa que soubesse
ȱ ·ǯȱȱȱęǯ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱǯȱȱȱ
ǰȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱ
·ȱǰȱȱȱǯȱ ȱÇǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ęȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȭǰȱ ȱ ȱ ¡¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱǯȱȱȱ
parecido com o que, hoje, se está a passar: as pessoas fazem estágios gratuitos com
ȱȱǰȱǰȱęȱȱÇȱȱȱęǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱà¡ȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
Em Maio, soube, por alguém que disse ao meu pai, que eu tinha uma má informação da PIDE (Polícia de Informação e Defesa do Estado) e que jamais iria assinar
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
ȱȱȬ£ǰȱȱ£ȱȱȱȱǯǯǯȱȱÇȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ³äȱ¤ȱȬȱȱȱ
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ ȱ
Çȱȱ³¨ǯ
¤ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱ¤ȱȱȱȱęȱǰȱ·ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱ·ȱȱǯȱȬȱȃ¨ȱ¤ȱȱȱ
ȱǯȄȱȱȱȱȃȱȱȱȱ¥ȱǯȄ
ȃ¨ȱ¤ǰȱ¨ȱ¤ȱȱȱȱǯȄ
ȃ¨ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ¨ȱ¤ȱǯȄ
ǰȱȱǯȱ¨ȱǽȱǾȱȱȱȱ·ȱȱęȬȱȱǰȱȱǰȱȱ¨ȱȱ¤ȱȱȱȱǯ
Ficaram aterrados porque tinham lá tido um monstro durante meses a trabalhar,
ȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱ¤ǰȱȱ¤ǰȱȱȱ
ȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǯǯǯȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ǰȱ ǰȱ
ǯȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱ¤ǰȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǯǯǯ
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A PIDE tinha dito “Não contrata!”
ȱǰȱǰȱ·ȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱȱȱǰȱȱ
fechada, porque quem abria eram os contínuos e o contínuo tinha ordem para não
ȱȱȱǯ
Disse aos alunos “Lamento muito, íamos ter aula agora, mas não tenho permis¨ȱȱȱȱȱǯȄ
ȃ¹ǵȱȱ¨ǵȄǰȱ³ȱȱǯ
ȃǰȱȱǯǯǯȱ¹ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
ǰȱȬȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȄ
ȱ¨ǰȱȱǰȱ·ȱȱǯȱ¨ǰȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
que iam queixar-se de professores, me disse que, pela primeira vez, tinha lá tido um
ȱȱȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
ȱ¨ȱǰȱȱȱȱǯǯǯ
¨ȱȱȱȱȱǯȱàȱęȱǯ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱ·ǯȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱ
¨ȱȱȱǯȱàȱęȱǯ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯ
A minha colega, a Maria José Viana (mãe da poetisa Adília Lopes), tinha que
ȱȱ·ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȬȱȱȱǯȱ
ȬȱȱȱÇǯȱ ȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȬǰȱȱȱǯǯǯ
ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗşŜŜȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗşŝśǰȱ ȱ
nove anos passados, a minha colega contou-me o que tinha sido o rebuliço naquela
ǯ
O Conselho Escolar, que eram as corujas, os catedráticos, que opinavam sobre
ȱ¤ȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
Ora, havia-as em barda, porque eu era muito cumpridora, e então os contínuos
³ǰȱȱ¡ÇǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱÇǰȱǯ
Um dia, ela deixou na sua secretária aqueles cadernos de notas que eu lhe tinha
¡ǯȱȱȱ¤ȱȱ¨ȱȱǯȱ³ȱ¥ȱǰȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱ¤ǰȱȱȱȃǰȱ£ȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȄ
ȃȱ·ȱȱǵȄ
ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȬǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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££ǯ
ȱȱȱȬǯȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱęȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱàǯȱǰȱęǰȱ¨ȱȱǰȱȱȱbesse, de ter posto bombas em parte nenhuma, de ter feito nada de muito escabroso
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ¨ȱǰȱȱȱȱ ȱ
não gostava, o senhor director, o conselho escolar, o senhor director da secção, professores, tudo isso, estava tudo de gatas, aterrado e alguns nem sequer eram fascistas
ȱȱȱ ǯ
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ

Ida para Edimburgo
ȱȱȱȱàȱȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ¹ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
¹ȱęǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ£ȱǯ
Çǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¹ǰȱ
ȱ¹ȱȱȱȱǯǯǯ
ȱȱ£ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱÇȱ
¨ȱȱȱȱàȱȱȱȱȱȱ ·ǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
que era fazer um pós-graduado intenso, de um ano, tipo emprego, das nove às cinco,
ȱ ·ǯȱȱȱ¥ȱ ǰȱȱǯ
Foi muito pesado para mim porque era de manhã à noite a ouvir pessoas com as
ȱȱøǯȱǰȱȱ ȱȱǰȱȱȱǯ
àȱ·ȱȱÇȱȱȱȱȱȱǯȱ1ȱŗśȱǯȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱǰȱǰȱȱȱȱ
Çǯȱȱȱ·ȱȱ¦ǯȱ ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱ¹ǯǯǯȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱę£ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱęȱȱ
ǯȱȱȱȱ·ǯȱǰȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
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ǰȱȱǱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱÇǰȱȱȱǯ

Para as crianças foi muito duro.
O Bruno tinha a tal editora em Lisboa
ȱȱȱ£ǰȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱ³äȱȱÇęȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬǯȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱę¤ȱǯȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱ·ȱǰȱȱȱ·ǰȱ
nas compras, embora me lembre que eu lavava sempre a loiça, porque achava que
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ¨ȱęǰȱǰȱȱȱǯ

A pós-graduação
Na pós-graduação éramos 15 e havia três ou quatro mulheres, todas britânicas e
ȱȱȱȱǰȱȱȱÇȱȱȱȱȱÇǰȱǯȱ
Havia quatro estrangeiros, homens, ou da minha idade ou mais velhos, com outros
ǯȱ ¹ȱ ȱ ¨ȱ Ǳȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱȱȱǰȱàȱ¤ȱȱȱȱǯ

Universidade de Edimburgo. Investigadora por projecto
ȱ £ǰȱ ȱ ȃǰȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ Ȅǯȱ ȱ ȱ ǰȱ
mas terminei a pós-graduação e fui aceite para o doutoramento, que já foi muito mais
agradável, porque a Genética é um mundo e interliga-se com várias ciências: Física,
¤ǰȱǯȱȱàȬ³¨ȱȱȱȱǯ
Depois do doutoramento tive a sorte de me convidarem como investigadora
ȱęȱ¤ǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱResearch Fellowǯȱ
ȱǰȱ¡ȱȱȱknow-howȱȱ¤ǯ

Parte sem o marido para Edimburgo
Inicialmente a nossa ideia era a seguinte: eu iria para Edimburgo e o Bruno manteria a editora, a Minotauro da qual era sócio-gerente e organizaria as coisas de modo
ȱȱȱ¹ȱȱȱȱǯȱàȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£äȱÇȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱȱǯȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¤ȱ£ȱȱȱȱȱ ǯȱ
Fecharam-lhe a editora sem aviso e informando-o de que se entrasse teria problemas
ȱȱęǰȱȱ³¨ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱęȱ
estragado: quadros, livros, livros de cheques, documentos, dados contabilísticos e
ȱȱȱȱ¥ȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱ
não lhe pagaram, mas ele tomou a iniciativa de contactar os credores e de arranjar
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
E quem o ajudou muito na parte legal, para tentar recuperar a situação, foi o
àȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯ

Ficámos ali exilados
O Bruno como não tinha mais nada para fazer em Portugal, pediu uma licença
militar de autorização para se ausentar durante três meses para visitar a família, o
ȱȱàǰȱȱ¤ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ¨ȱǰȱęȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱę¤ȱ
ali exilados, eu porque me meti em política e o meu retrato apareceu num jornal
de cá, numa manifestação contra o regime português e a favor dos movimentos de
³¨ȱȱàȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ
ȱ¤ǯ

O 25 de Abril
¤ȱȱǰȱȱǯȱȱŝȱȱ¨ǰȱȱȱǯȱȱȱȱ
nosso, português, que estava lá, em Edimburgo, para ouvirmos a rádio, que era a
ǯȱȱȱȱȱ£ȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¥ȱ
Grã-Bretanha, de modo que foram dias de grande excitação, até percebermos bem o
ȱȱǯȱÇȱȱȱȱȱę¤ȱǯȱÇȱȱ
ȱÇǰȱȱȱ·ȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱ³¨ȱȬǯȱǰȱàȱȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ Çǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯȱ Çǰȱ ȱ
que não era o Spínola que estava por detrás daquilo e que havia qualquer coisa, outra,
ȱ¡ǯ

25

Quando se deu o 25 de Abril estávamos em Edimburgo e não regressámos tão
rapidamente
Eu tinha que acabar o contrato com a Universidade de Edimburgo, mas logo que
ȱęȱȱȱ·ǰȱȱȱ ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱàȱŘśȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯ
O Bruno tinha sido convidado para um trabalho em Londres, compatível com
os seus gostos e habilitações: trabalho de jornalista e editor numa fundação, a DEFA,
que se ocupava das ex-colónias britânicas e era contra o apartheidǯȱȱȱȱ
àȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱŗşŝŚǰȱȱȱ ·ǰȱȱȱęȱȱǰȱȱ
de fazer o exame de ‘O level’ (Ordinary Level), que lhe daria equivalência ao antigo
śķȱȱȱȱ¤ǯȱȱ ¨Ȭȱ¨ȱȱȱ¡ȱǯȱ
ȱ¨ȱȱȱȱęȱȱȱȱȱÇȱȱ³äǯ

Criei, na Faculdade de Ciências, um Grupo de Genética
ȱęȱȱȱȱ ȱȱŗşŝśǯȱȱȱȱȱęȱ ¨ǯȱ
ȱȱȱȱ ·ȱȱęȱȱȱ·ȱ ȱȱǯȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱ¹ǰȱȱęȱ¨ȱȱ¤ȱǰȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱÇȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¹ȱǻȱȱȱȱȱǼǯȱȱȱ
de alunos, funcionários docentes e não docentes, que decorreu no próprio Jardim
¦ǰȱȱøȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
propostas aprovadas (por aclamação) foi a da reintegração de todas as pessoas que
ȱȱȱȱȱȱäȱÇǯȱȱȱ³äȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ex-alunos terem conhecimento de que lá trabalhara como Assistente foi o bastante
ȱȱȁ³¨Ȃǯ
Mais tarde fui à Torre do Tombo e descobri o papelinho da PIDE, a informação que me impedia de ser docente da Faculdade de Ciências ou de qualquer escola
øǯ
De facto, o que, de início, criei na Faculdade de Ciências foi um Grupo de Ge·ǯȱàȱȱǰȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱ·ȱȱ
¤ȱȱȱ ·ǯ
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ȱ ȱȱŗşŝşȱę£ȱȱ³¨ǰȱȱ·ȱȱȱ·ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱęȱȱ¤ǯȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ
¡ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ³äǯȱǰȱǰȱȱ
ȱȱǯȱȱȱ¤ȱ¡Ȭȱȱȱȱȱ³ȱtrónico e me mandam um mailǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱ·ȱǯ

Aos Açores era o último sítio onde queria ir, porque não se passava nada
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¥ȱ¤ǰȱ¤ȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱ ³ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ¨ȱȱȱȱ£ȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
Coutinho vivia no palácio do Marquês da Praia, que era do pai dele (que não vivia
cá) e a Maria da Luz, que foi comigo para Edimburgo, contava-nos que as pessoas di£ȱȱȃȱȱȱǰȱȱȱȱ¹ȱȱǰȱȬȱȱǰȱ
ȱȱ¤ȱȱȱȱ¥ȱǳȄȱȱȱȱȱǯȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȬǯ
ȱ³ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱäǰȱȱȱȱęǯȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱǯȱȱ
a partir do momento em que fomos para Edimburgo, nunca mais cá voltei e depois
ȱŘśȱȱȱ¨ȱÇǰȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
sogros eram vivos, que eram quem eu gostava de ver, eles iam a Lisboa com alguma
ǯ
Aos Açores tudo levava mais tempo a chegar e, como tal, também o entusiasmo
ȱŘśȱȱǯȱȱ ȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱǰȱ¹ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ·ȱǰȱ
¨ȱ·ȱǰȱ¨ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȱ·ȱȱȱ¨ȱǰȱǰȱȱ
ǯȱȱ¨ȱȱ£ǰȱȱȱ¨ȱȱ¡ǰȱ
mas o micaelense é muito metido para dentro, muito recolhido, muito difícil de se
¡ȱȱ¡ǯȱ·ȱȱàȱȱȱȱȬȱȱ·ȱȱȱȱ
digna e bonita, mas de grande austeridade com as suas fachadas brancas e pedra
de basalto preta - também é metida para dentro, recolhida, não há janelas cheias de
Ěǰȱȱ¡ǯ
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȃ¨ȱȱȱ
ĚǰȱȱâȱȱȄȱȱȱȬȱȃ¨ȱ³ȱȱȱǯȄȱȱȱ
ȱȱ£¨ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱ¨ȱ·ȱȱȱâȱĚȱ¥ȱ
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ǯȱ ȱ¤ȱ·ȱȱȱǰȱǰȱ¤ȱȱǯ

Vim para os Açores muito mais tarde, quando esta casa ficou para nós
¤ȱȱǰȱȱÇȱ¤ȱȱ·ǯȱȱȱȱȱȱ
Ȭàȱȱǰȱȱȱȱęǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯ
ȱ ŗşşŜǰȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ³ǯ
ȱ ¨ǰȱ¤ȱȱȱŗşşŜǰȱȬȱȱ¤ȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱàȱ
ȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱŘŖŖŖǰȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱ
cheguei a estar dois anos sem sair daqui, mas como o Bruno só se reformou muito
ȱǰȱ¨ȱ·ȱȱȱǯ

Tornámo-nos residentes nos Açores
Çȱ¤ȱǰȱÇȱ¤ȱȱǯȱȱȱ¤ǰȱȱȱ£ǰȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱ¤ȱȱǰȱȱȱǯȱ¤vamos cá uns meses, outros em Lisboa e a pouco e pouco, sem ter havido uma deci¨ǰȱ¤ȱȱęȱȱ¤ȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱ¤Ȭȱ
ȱȱ³ǯ

Há imensas mulheres que fizeram coisas interessantes
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯȱ
ȱȱȱÇęȱȱȱǰȱȱȁȂǰȱȱȱȱȱ¤ȱȱ¨ȱȱȱȱ¹ǯȱȱȱȱȁ¨Ȃǰȱȱȱȱ
¹ȱȱǯȱȱ¦ȱȱȱàȱȱȱǰȱȱ³äȱȱȱ¹ȱ
ȱȱǯȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱę¨ǰȱȱ³ǰȱȱ
facto, a fazer investigação sobre vidas de mulheres quando participei no projecto da
ȱàȱȱȱȁŗŖŗȱȱȱǯȂ
Tinha acabado de me reformar quando a Maria Antónia Fiadeiro me convida
ȱȱ¥ȱ¨ȱÇęȱȱǰȱȱȱ¦ȱȱ
ȱǯȱȬȱȱ£ȱȱȱ¡³¨ȱȱȱȱȱ
ȱ·ǯȱǰȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
defendi os direitos das mulheres, mas começo a descobrir que realmente vivemos
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ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱ¥ȱǯȱȱȱȱ·ǰȱ
£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ øȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ £Çǯȱ
Ǳȱȱȱȱǵ
ȱ³ȱȱǰȱ³ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱę£ȱȱǰȱȱȱę£ȱȱȱȱȱȱ
que muitos homens que aparecem nessas enciclopédias e nesse tipo de colecções de
ȱ ǯȱ ȱ ¡ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǽǾȱ ȁøȂȱ ȱ ȱ
volumes muito grandes, não sei se 18 volumes, de pensadores importantes no mundo,
ȱ³ǰȱȱ¨ȱȱǰȱȱ¨ǯȱ¨ȱ¤ȱȱǯȱȱ£ǰȱȱŗŞȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱ
·ȱȱǰȱȱ¡ǰȱȱ¹ǰȱȱȱ·ȱȱȱ¥ȱǯȱ1ȱȱ
·ȱȱÇȱȱȱȱǯȱȱǰȱ¨ȱȱȱøȱ·ȱ
¤ȱȱǯȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱ
ȱÇȱǯ

Essa investigação deu-me imensa vontade de tentar escavar…
De tentar vasculhar e começar a desenterrar coisas que eu própria tinha com cer£ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ¡Çǯȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱ·ȱȱȱȱǰȱ·ȱȱ³¨ȱȱȱmens para homens e a que, a certa altura, não tiveram outro remédio senão aceitar as
ǯȱǰȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱ¦ȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ǰȱȱȱǰȱ¡ȱȱ¤ȱ
ǯȱȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱȬȱȱȱ
øȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ·ȱ¤ȱǯȱȱ¤ȱǰȱȱȱŞŖǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¤ȱ£ȱǯȱȱ¨ȱǰȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
·ǯȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȱ
1ȱȱȱȱ¦ǯ
Esse primeiro projecto em que colaboro consistiu em escolher cem livros de
ȱȱ·ǯȱǯȱȱȱàȱȱ¤ȱȱȱȱȁȱȱ
ȱȱÇȂȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱÇęȱ
ȱȱȱȱ¡³¨ȱȱŗŖŗȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱàȱȱǯȱ¨ȱÇȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¡³¨ȱȱȱ
ȱŘŖŖŗȱǰȱ·ȱȱȱȱǰȱ¤ȱȱ¤ȱȱǯ
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Durante esse trabalho, passaram-me pelas mãos muitos livros, entre eles o da
ȱ ǰȱȱ¨ȱȱȱȱ¡ǯ
O livro que despoletou o meu interesse pela Emma Goldman é um livro autobio¤ęȱȱȱȱȁȱ¢ȱȂǰȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱǰȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯ
Comprei esse livro na netȱȱęȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱ
que a vida dela é fabulosa e aí começou a pesquisa, juntando a experiência passada,
ȱøȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱ
ȱȱȱàǰȱ¤Ȭȱȱȱȱøȱ¹ǯȱȱ·ȱȱȱÇȱ
ȃȱȱȱȱǯȄȱȱ³ȱȱȱȱęǰȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱÇȱȱȬȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
ȱÇȱȬȱǯȱȱǰȱ£ȱ¡ȱȱȱǱȱȱȱ
vidas de mulheres que tivessem seguido um caminho criativo, um caminho com
¹ȱȱȱȱ·ȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱlheres com um percurso notável, se esse percurso tivesse sido decalcado a partir do
àȱǯ

E comecei o trabalho com a Emma Goldman
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ¦ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗŜȱ ǯȱ ȱ ŗşŗşȱ ·ȱ
¡ȱȱȱǯȱȱȱȱàǰȱȱȱȱȱǯȱ
Envereda pela política, defensora dos direitos das mulheres, torna-se anarquista, mas
ȱ¥ȱȱǯȱ£ȱȱȱǰȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȬȱȱ ǰȱȱȱȱȱǯ
Nunca fui anarquista, mas não posso deixar de ter a maior das simpatias pelos
ȱǯȱȱȱȱǰȱȱ¹ǰȱȱǯȱ¨ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱ¤ȱ¤ȱ·ȱȱǯ
Tive também que estudar muito sobre aquela época, os Estados Unidos daquela
·ǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱàȱȱȱȱ
que foi uma lutadora, tinha que perceber aquilo por que ela lutava no concreto, na
¤ǰȱȱȬȬǯȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱ¹ǯ

30

Primeiro livro: ‘Se não puder dançar, esta não é a minha revolução.’
Eu tinha escrito, aí, umas 40, 50 páginas dactilografadas para cada uma [das
Ǿǯȱȱȱȱȱ¨ǰȱ¤ǰȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
ȃȱȱâȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱǯȄ
ȱȱȬȱȁȱ¨ȱȱ³ǰȱȱ¨ȱ·ȱȱȱ³¨ǯȂȱȱȱ
¨ȱ·ȱ¡ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
era muito exuberante, uma mulher extrovertida e os anarquistas, para angariar funǰȱ£ȱ¤ȱǱȱ³äǰȱ¹ǰȱǰȱǯȱǰȱȱȱǰȱ
há um camarada dela que a puxa para o lado e diz-lhe que ela está a dançar de uma
ȱ¡ǯȱ ȱȬȱȱ·ǯȱ ǯȱ£Ȭȱȱ¨ȱęȱǰȱȱȱ·ȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱ¨ȱȱȬȱǯȱ
ȱ£ȱȱ³ǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȃȱȱ¨ȱȱ
³ȱ¨ȱȱ³¨ȱ¨ȱ·ȱȱǰȱ¤ȱȱȱÇǯȄ
E como ela não tinha medo de escandalizar, a certa altura, no baile, criam-se dois
ǯȱȱȱȱȱȁȂȱǰȱȱ¦ȱȱȱ
valores gerais da época, e outros que, pelo contrário, achavam que ela tinha razão e
¤Ȭȱȱȱȱ¨ǯ
Acho que isto é quase um programa político: Se eu não puder dançar, eu não
ȱȱ³¨ǯȱȱȱǯȱȬȱǯȱȱ³¨ȱȱȱ£ȱ
ȱȱ¨ǰȱȱȱ¨ȱǯȱǰȱȱȱÇȱȱ¤ȱȱȱȱǯ

O livro seguinte foi sobre a Mary Shelley
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȁȱ ȱ
ȱȱǵȂȱȱȱȱȱ¤ȱ£äȱȱȱàȱǰȱ
ȱȱȱÇǱȱȁȱȱȱȱ¢ȱ¢ǯȂ
Ela nasceu, mais ou menos, 70 anos antes da Emma Goldman, mas parece que
ȱŘŖŖȱȱ¤ȱȱȱȱȱ ǯȱ1ȱȱǯȱ
Há diferentes razões para isso: uma é que grande parte da formação da Emma Golȱ·ȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱÇȱȱ£ȱȱȱȱ¹ǯȱ
ǰȱ·ȱȱÇǯ
A Mary Shelley viveu na Grã-Bretanha - a Grã-Bretanha do início da Revolução
ǰȱȱȱǰȱȱÇȱȱȱȱȱȱ·ǯȱȱ£ȱȱ
ȱǱȱȱȱ·ȱȱȱȱ ȱȱ·ǯȱȱȱ
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Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱÇǯȱȱ¨ȱȱ·ȱȱ¢ȱǰȱȱ·ȱ
ȱȱȱ³ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ
um livro célebre que se chama ‘Reivindicação dos Direitos das Mulheres’, que foi
ȱȱȱŗŝşŘǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ·ȱ·ȱȱȱ
ȱ³äȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȁȱ Ȃǰȱ
³ȱÇǯȱ1ȱȱȱȱȱȱȱęàęǯȱǰȱ
ȱ¤ȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ǯǯǯȱ
Ȭȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ Çȱ ¤ȱ Ȭȱ ³ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Mas acontece que tenho formação em Biologia e o livro está cheio de coisas curiosas
acerca da Ciência, dos limites da Ciência, que ela não põe nestes termos, mas está
ȱÇǯȱȱȱȱ·ȱȱàȱȱȱǰȱȱȱ³ȱȱÇȱȱ
ȱȱǯǯǯ
ȱ·ȱàȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¢ȱ¢ȱ·ȱ·ȱ£ǯȱ
¹ǵȱȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱ¢ǰȱǯȱȱȱ³ǰȱ¨ȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ǯȱ ¤ȱȱȱȱ³ǯǯǯȱ1ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȱ ¤ȱǰȱ¤ǰȱȱ
ęȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱ
ęȱȱǯȱ1ȱȱàȱǰȱǯǯǯ

Escrever sobre mulheres é uma decisão inabalável
¤ȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ęǰȱ
para mim, é exactamente, sobre percursos perfeitamente singulares de pessoas que
construíram a sua vida a partir da sua condição ‘menor’, entre aspas, porque, na reǰȱ·ȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
conseguiram ser muito mais interessantes que muitos homens e como elas deram a
volta a partir da sua posição de oprimidas e com a sua criatividade construíram vidas
ǰȱǯȱǰȱȱ£Ƿ
¤ȱȱȱęȱȱǯȱȱȱ·ȱ¤ǰȱȱȱǯȱ
¨ȱ ȱ £ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çǰȱ ǰȱ ęǰȱ ·ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
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O olhar das mulheres sobre histórias de mulheres
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱǰȱ£ǰȱȱȱ£ȱȱȱȱ
lhes foi imposto, o papel da casa, da bem comportada, de que as mulheres são de facȱȱǯȱȱ¨ȱȱǰȱȱ³¨ȱȱȱȱȱǯȱ
ǰȱȱȱȱ¹ȱ·ǯȱ ȱȱȱȱȱȱ
por interiorizar que, no fundo, assiste qualquer direito, ou tradição, ao homem para
ȱǯȱȱȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱ¡Ȭȱȱȱȱȱȱȱǯ
1ȱȱȱȱȱ¤ȱȃȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱ¹ǰȱȱ¤ǯȄ
ȱǰȱȱ¨ȱ·ȱàȱ¤ǰȱ¨ǯȱȱȱ¨ȱ·ȱàȱǯȱàȱȱȱȱ
ȱǯǯǯ
Há vidas muito mais fortes, no sentido da tragédia, do drama, da vivência, do
ȱȱǯ
Foi uma violência a minha ida para Edimburgo, porque eu ia com muito pouco
ǰȱȱȱȱȱȱ ǯȱ¨ȱȱȱ·ȱȱ·ȱǰȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱ
¨ȱȱȱǯȱ ȱȱȱęǯȱȱ¹ȬȱȬȱ¨ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱęǰȱȱȱȱ¹ȬȱȬȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱ³¨ȱ¡ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ¤ǯȱȱǯȱǰȱȱ
ȱȱǰȱ¤ȱ³äȱȱȱǯ
ȱȱȱǯ

Tenho um terror, pânico, porque o mundo está muito feio
¨ȱ ·ȱ àȱ ǰȱ ¨ȱ ·ȱ àȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱ¤ȱǰȱ¤ȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱ¤ǰȱȱȱ
ȱ¨ȱǯȱ¨ȱ·ȱàȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱ
ȱ·ȱȱȱ¨ǰȱȱ·ȱȱȱ¡ǯȱ¨ȱȱȱǰȱ¨ȱ³ǰȱ·ȱȱ
ȱȱ¥ȱ³¨ǯȱ1ȱȱȱȱ¹ȱǰȱȬȱȱȱȱ¨ȱȱ
ǯȱȱǰȱȬȱȱȱ ǯ
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Pode, e eu espero bem que sim, haver uma mudança deste sistema que é
mundial. Não é só português, não é europeu, é mundial
Tenho muita esperança que este sistema se altere, até porque já se viram quais
¨ȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱ¤ǰȱ¨ȱ·ȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱàȱȱȱǰȱǰȱȱ¡¨ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯȱȱ¨ȱȱǰȱ
muitas vezes estúpidas e mal informadas e mal concebidas, como nós vemos agora
ȱȱȱ¹ȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ
àȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ǯ
E que são consequências de um mundo de sistemas políticos generalizados de
³¨ǰȱȱ£³¨ǰȱȱȱ¨ȱǰȱäǰȱ¡äǯȱȱȱ
ȱ³ȱȱǯȱȱȱǰȱǰȱ¨ȱÇǯȱȱ
actos, em si, serão, mas, se pensarmos um bocado, sabemos que quando as coisas
¨ȱǰȱ³ȱȱǯȱ1ȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱ·ȱǰȱȱ
·ȱȱȱȱȱȱ¨ȱ£ȱȱ¡¨ȱǯȱȱäȱ¨Ȭȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯ
ȱȱȱǯȱ¨ȱ·ȱàȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱ
mais, são talvez as mais velhas, as mais crescidas, que já têm as suas formações académicas e não conseguem empregos compatíveis, não conseguem ser independentes,
¨ȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱ¨ȱǰȱ¨ȱ¨ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
Este é o caso próximo, mas vejo as gerações novas que estão com as vidas, na
ȱǰȱȱǯȱàȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱ
fosse progredindo no sentido da liberdade, da expressão das pessoas, da auto-desǰȱǯǰȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱ¥ȱȱŚĶȱǰȱȱ·ȱȱ
ǰȱȱ¤ǯȱǰȱȱǰȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ Ȭȱ ȱ Ǳȱ ȱ ¡ȱ ǰȱ
ȱȱȱ¨ȱäǰȱǯȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱǯȱȱȬǯȱǯȱǰȱǰȱę£Ȭȱȱ
mal esses professores incompetentes do que me faz viver neste mundo de punição
ǯȱȱ¡ǰȱȱ³äǰȱ¨ȱȱȱǯ
E os professores, muitos deles excelentes, vêem-se obrigados a passar o ano
lectivo a preparar as crianças para fazerem a sua defesa no julgamento em que se
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ȱȱ¡ȱęǯȱȱ³ȱ¨ǰȱ¥ȱǰȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱǰȱȱȬȱȱȱȱ³ȱ¨ȱȱȱ
Çǯȱȱȱ·ȱ£ȱ¥ȱ¡¨ǯ
A par disso, a cultura e o conhecimento estão a ser encarados como bens de conǯȱȱ¨ȱȱ¥ȱǰȱȱ¨ȱ¨ȱ¡¤ǰȱȱ¨ȱȱȱ
¨ȱǰȱȱǰȱȱȱ³¨ǯ
O turismo é, agora, uma obsessão; a cultura genuinamente popular, que é um
património da nossa identidade plural, vai-se transformando para agradar aos turisǯȱȬȱȱȱ¡ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ
·ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱęȱȱ
ǰȱȱǯ
Não temos o ‘chá das cinco’, que é inglês, mas talvez possamos vir a ter o ‘fado
ȱȂǷ
1ȱȱ³¨ȱȱȱȱ¨Ȭǯȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱ¹ȱ¤ǰȱȱȱȱÇȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱ
ȱȱǰȱ¤ȱ¤ȱȱȱȱǯ
¤ȱȱȱ¡³¨ȱȱȱ¹ȱȱǰȱȱŗşŚŖǰȱȱȱȱ
fundação da nação e a restauração da independência em 1640, mas que foi uma imensa encenação, uma propaganda do Estado Novo de Salazar e do Portugal colonial,
ȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱ
ȱȁȂȱȱ£ȱȱȱȱȱǯǯǯ

Punir, punir, dificultar
¤ȱȱȱȱȱȱÇǯȱȱȱ³äǰȱȱȱȱȱǯ
ȱ¤ȱ¨ȱ¨ȱǯȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ǯ
¤ǰȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¤ǰȱ
ȱàȱȱȱȱ³¨ǰȱȱ³¨ǯȱȱȱȱȱ
ser um direito, mas é uma palavra que se usa para dizer, muitas vezes, pura e simplesmente, desemprego ou “Vais fazer a mesma coisa por metade do salário e sem
ȱȱǯȄ

Estamos numa época em que as palavras mudaram de significado
ȱȱ³ǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
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Conceição Aguiar,
36 Faial, 64 anos

História de Vida de Conceição Aguiar

O meu nome é Conceição Aguiar, tenho 64 anos, nasci no dia 10 de Outubro de
ŗşśŖǰȱȱȱȱ ǰȱȱȱǰȱ³ǯȱȱȱȱŘķȱȱȱȱ
¤ȱȱȱ¤ȱŚȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱęȱøȱ·ȱȱśȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱŘȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ǰȱ¤ȱȱȱ
ŗŘȱȱȱȱ¨ǰȱ¤ȱȱȱŗŚǯȱȱȱȱǰȱęȱøǯȱǰȱ
ȱǰȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱ¡¹ȱȱȱęȱøȱȱȱ
ȱȱ¨ǯȱȱȱȱęǯ

A minha mãe não me deixava sair de casa para brincar.
Em criança, eu dava escola às bonecas...
¨ȱȱȱȱęȱøǰȱȱ¨ȱȱȱ³ȱȱǯȱ
·ȱȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱ¡ȱȱȱȱȱǯȱ£ȱȃȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǵȄ
Realmente, comparando com outras crianças da minha idade, apesar de ser
ȱȱȱ·ȱ¡ǰȱȱȱȱ³ȱȱȱęȱȱ
£ȱęǯȱȱȱǰȱȱȱ¤ǰȱ³ȱȱȱǯȱȱȱâȱȱȱȱȱȱ£ȱ¨ȱȱȱ
¥ȱȱȱǻȱàȱȱǼȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱ
Portanto, tinha muitos brinquedos, em consequência disso, embora os meus pais
·ȱȱǯ
ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱâȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱàǯ
ȱȱ£ǯȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ øȱ ę¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ³ǰȱ ȱ
ȱȱ¥ȱǯȱȬȱȱȱȱ¨ȱȱȱ·ȱȱȱ
Çǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
sozinha e sempre que pedia para ir brincar com alguém, a minha mãe dizia “Não
tens necessidade de sair de casa para brincar, porque tens muitos brinquedos” e aí eu
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ȱȱȱ·ǰȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱ¨ǯǯǯ
Se, às vezes, alguma amiga ia brincar comigo e queria ir embora, eu queria era
Ȭȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
Outra coisa que acontecia era, se houvesse algum brinquedo que se partisse,
alguma coisa que se avariasse, a minha mãe zangava-se comigo, porque aquilo era
ȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ǯ
ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱęȱøǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
Depois, os meus irmãos mais novos nasceram, um, quando eu tinha doze, e o outro,
£ǯȱ ¤ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱ ȱȱȱȱȱ
banho, lavar a roupinha deles, passar a roupa a ferro, passear com eles no jardim,
ȱȱǯȱȱ£ȱȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱÇȱ·ȱ
ȱ¨ǰȱȬǯȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ
³¨ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ǰȱ
talvez por essa grande diferença de idade e esse apoio que acabei por dar, quando
ȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱ·ȱȱȱęȬȬǰȱǯ
Eles chegavam a discutir os dois para ver a quem é que eu dava banho, porque
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱ£ȱȃȱ¨ȱȱȱȱ
ȱǯȄ
ȱȱȱ¡¹ȱ·ȱǯȱȱ¤ȱȱȱȱ¡¹ȱȱǯ

O meu pai era agente da PSP
Depois, foi progredindo na carreira e quando se aposentou era subchefe ajudanȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǰȱȱǰȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱęȱ
ȱǯ
ȬǰȱȱȱȱŝķȱȱȱǰȱȱȱȱȱŗŘķǰȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱ
ȱ ǯȱȱàȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱ
possibilidade de bolsa de estudo das Juntas Gerais (isto já não existe, é do tempo do
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fascismo) e havia outra a que eu me podia candidatar que era da Fundação Calousȱ ǯȱȱ·ȱȱȱȱ ȱȱȱȱäȱȱȱ
ǯȱȱȱ³ȱȱȱȱȱȱ¦ȱȱ¨ȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
àȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱäȱȱȱǯȱ
ȱ¨ȱȱ¤ȱȱȱǯȱ ȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱ³¨ǯȱȱ¥ȱȱȱ¤ǰȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱǰȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱ
altura, imaginava eu, porque não se falava nesses termos, seria talvez, tipo, Gestão
ȱǰȱȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǯȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ȃȱȱȱȱ³ȱȱǰȱ¨ǯȱ ȱȱȱǰȱȬȱ
ǯȱȱȱǯǯǯȱ ȱ¨ȱȱǰȱȱ¨ǰȱȱȱ·ȱȱ
ȱȱȱ·ȱ¤ǯȱ·ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱęȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ·ȱ¤ȱ
ȱ·ȱȱǰȱȱǰȱ¤ȱȱ³ǰȱȱ¤ȱȱǯȱ¨ȱ·ȱȱ
ir para Lisboa, nem para Coimbra, nem para o Porto, para nada desses sítios que são
ȱǯȱ¨ȱ¨ȱȱȱȱȱǯȄ

Admissão ao Magistério Primário. Candidatei-me ao exame e fiz o favor de
não estudar
ȱǰȱȱȱȱȱŝķȱǰȱǰȱȱȱȱ¡ȱȱ¨ȱȱ
·ȱ¤ǯȱȱǰȱ¨ȱǯȱȬȱȱ¡ȱȱę£ȱȱȱ
ȱ¨ȱǯȱǰȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱŝķȱȱȱȱȱ·ȱȱŗŝǯȱȱȱ¨ȱȱȱ
ȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱȱȱ ¦ǰȱȱ
gostava muito das crianças mais pequeninas, mas o curso de Educadora de Infância
tinha que se estudar também era no continente, em Lisboa, no Porto ou em Coimbra
- porque ainda não havia as outras universidades, nem havia nos Açores, pelo que
·ȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯ
¨ȱǯȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱ¡ǰȱȱȱ£ȱ¥ȱȱ
¨ȱȱȱǯȱȱȱǯ
£ȱȱ¡ȱȱȱȱ·ȱȱŗśȱǽǾǯȱ·ȱȱ¡ȱ¨ȱȱȱ
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Çǯȱȱȱȱŗśȱȱ¤ȱȱȱȱ·ǯȱ£ȱȱŘȱȱȱ·ǰȱȱ
ȱȱȱ·ȱȱŗŜȱȱȱȱ£ȱȃȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱ
estudantes, embora do meu tempo do liceu, os que vieram para a universidade, quase
ȱȱȱǯ
Mas eu pensava - até porque já duas ou três colegas do liceu tinham feito isso depois de tirar o Magistério Primário vou concorrer para a zona de Coimbra, para ser
ȱȱȱ¤ȱǻȱȱȱȱȱŗķȱȱȱȱ¤Ǽȱ
ȱÇȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱǯ
ȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱ·ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱŜķȱȱŝķȱǰȱȱ
começado a achar que seria uma área interessante para fazer um curso e para invesȱȱ³ǯȱȱȱȱȱ¨ǯ
ȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱŗşŝŖǰȱȱ
¡ȱȱǱȱȱȱ ǰȱȱȱ Çȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȱęȱȱȱǰȱǰȱȱȱǯȱȱǱȱǰȱ ȱȱ¨ȱ ǯȱȱȱȱǱȱ¨ȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱǰȱ¥ȱǰȱǰȱȱ
concorresse ao distrito da Horta, tinha de ir parar às Flores e ao Corvo, o que não me
ǰȱȱȱęȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱ¨ǯ
Penso que ter os meus irmãos, assim muito mais novos, foi uma das coisas que
ȱ£ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱ
ȱęȱȱà¡ǯ
ȱȱà¡ȱȱȱȱ Çǯȱȱȱȱȱǰȱȱ¹ȱǯ

Trabalhei na Terceira durante três anos
ȱȱȱŗķȱǯȱȱȱȱȱȱ·ȱ¤ȱȱřȱȱ
ȱ³ȱȱŗķȱȱȱ³¨ȱęǯȱȱȱȱȱŘķȱȱ
ȱ¤ȱȱ¹ȱȱ£ǯȱȱęȱȱŘȱȱ£ȱȱśȱȱȱ³ȱ
ȱ ęȱ ȱ ³¨ȱ àȱ ȱ ȱ Řķȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱǯȱȬȱȱ¤ȱȱȱ£¹Ȭȱȱȱ ǰȱȱȱȱ
ǰȱȱŗşŝŜȦŝŝǯ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ
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não havia os problemas que há hoje em que os professores levam uma vida para se
ǯȱȱȱȱȱȱȱǯ
£ȱȱřȱȱȱ³¨ȱęǰȱȱȱȱ³¨ȱàǯ
ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱàȱȱ ǯȱȱǰȱ¤ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱ¤ȱ ȱ
ȱ ǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱ¹ȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱ¤ȱȱȱǻȱ
³äȱȱ·ȱȱȱ£Ǽǰȱȱǯȱǰȱȱȱ
ȱ¤ǰȱȱŚȱǯ
Desses quatro, houve dois anos em que acumulei as funções de orientadora de
¤ȱȱ¤ȱȱȱ¹ǯ
ǰȱ ȱ şȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱøȱȱȱ
ǰȱę£ȱȱ³¨ȱȱřķȱȱȱǯȱȱÇȱȱà¨ȱȱ¨ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱŚȱǯȱȱǰȱȬȱȱȱȱ
Centro de Formação da Associação de Escolas do Pico, Faial, Flores e Corvo e fui
Directora do Centro de Formação, de pessoal docente e não docente das escolas todas
ȱŚȱǰȱȱÇȱȱ¤ȱȱȱ³¨ǰȱȱŘŖŗŖǯ
Tinha sempre pena de não ter tirado a licenciatura, porque na altura não vim
ȱǯ
Posteriormente, tive hipótese de me deslocar várias vezes a Ponta Delgada, na
ȱȱ¨ȱǰȱȱȱǯȱȱŘŖŖŘǰȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ ¨ȱȱ ³¨ǯȱ ǯȱȱȱȱȱ¤ǰȱ
·ǰȱǯ

Voltando atrás no tempo
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱŘĶȱȱȱȱ
ȱ¨ȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ£ȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱ
³ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ·ǯȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱÇǯ
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ȱȱȱȱȱÇǯ
ȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱÇȱȱ
ȱ£ȬǰȱǽǾȱȱ£ȱ¡ǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱ
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱ·ǯ
ȱ¡ǰȱȱȱ³ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱøǯȱ ȱȱȱǯȱǰȱǰȱǯȱȱ
ȱȱǰȱǯȱȱȱǰȱÇǰȱ¡Ȭȱǯȱ ȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱ¨ǰȱȱȱȱȬȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱȱ
adolescente, entre adolescente e jovem, e fui convidada, mas também não era para
ǯȱȱȱęàȱ³ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
convidada pela Filarmónica Artista Faialense, mas também não tive autorização do
meu pai “Porque isso ia prejudicar os estudos, ia ocupar-me muito tempo, não era
ȱȱǰȱȱȱ£ǯȄȱȱȱȱȱǯȱÇǰȱȱȱ
ȱ¥ȱǯȱ·ȱȱǰȱȱȱȱȱęàȱȱȱȱȱ
ȱ¨ȱȱ¡ǰȱȱǯ
Vivia na freguesia da Conceição, uma das três freguesias da cidade da Horta e
formou-se lá o grupo cénico, ensaiado por um senhor do continente que foi para lá
ǯȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ³£ȱȱȱda de um acto de variedades com poemas, canções, aquelas variedades que faziam
ȱ·ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ǰȱȱ
que fosse para cantar ou até fazer algum papel no teatro, mas também não tive autorização porque ia prejudicar os estudos, e eu tinha que pensar era em ir para a escola
ȱǯȱȱȱǰȱȱ¥ȱ£ȱ·ȱȱȱȱȱ³ȱȱ
ǰȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȁ¨Ȃǯȱȱ
ȱȱȱȱ³¨ȱȱǰȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱ³äǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¡¨ǯȱȱȱȱǰȱÇȱ¤ȱȱǰȱȱ¨ȱȱ
ȱȱ¡ǯȱ ȱǯǯǯȱȱȃȱȱȱȱȄȱȱȱ
ȱȱȱȱ³¨ǰȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱ
¨ȱȱȱ³ȱęȱȱȱǯȱ¨ȱǯ

42

Antes do 25 de Abril, não era muito hábito as mulheres
irem trabalhar para fora de casa
¤ȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱ¨ȱȱȱ
ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱǯȱȱȱ
ȱǯȱǰȱ¤ȱȱȱǯ
Naquele tempo, antes do 25 de Abril, não era muito hábito as mulheres irem
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱǯ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱ
Çȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱǰȱȱ£ǰȱȱȱ·ȱ
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ¤ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯȱȱ³äȱȱÇȱȱ
·ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ³ǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ¦ǱȱŗĶǰȱŘĶǰȱřĶȱȱŚĶȱǯ
ȱŗĶȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱŘŖȱȱȱȱȱȱŗśǰȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱ¤ǯȱǰȱȱtura, acho que enfrentei tudo com uma coragem especial, para uma rapariguinha de
20 anos, que chegava assim a uma sala de aula, cheia de rapazes com quatro classes
ǯ
ȬǰȱȱÇǰȱȱȱȱǯǯǯȱȬȱȱȱȱȱȱ
classe directamente, e indirectamente com três - apenas podia interagir diretamente
com uma das classes e os alunos das outras três tinham de estar a fazer trabalho
àǯȱȱ£ȱȬȱȱȱȱǯ
Lembro-me de chegar a esquecer-me de uma ou duas e quando me lembrava lá
ȱȱȱȱȱ£ȱȱ¨ȱȱǯȱȱ³ȱȱȱȱȱ·ȱȱ
ęȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ¤ǯ
ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱàǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱøǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Çǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱ
conseguissem obter um documento da Junta de Freguesia a comprovar que não havia
¤ȱȱȱȱ³äȱȱȱȱȱȱǯǯǯ
Tinha uma autorização provisória, da Direcção Escolar, penso que de duas semanas no máximo, para ver se tinha casa ou não, ou então a Junta de Freguesia tinha
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱĚ³äǰȱȱȱȱȱ
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ȱ¨ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
passasse o tal documento a dizer que não havia, na freguesia, nenhuma casa com
³äȱȱȱęȱȱǯ

Fiquei então a viver na cidade de Angra
ȱȱȱȱȱȱȱȱÇǰȱ¨ȱ¤ǯȱȱȱro e levava três colegas, duas para a freguesia das Fontinhas e uma para a freguesia
ȱǯȱȱęȱȱ¹ǰȱ¤Ȭȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
Çǯ
ȱȱęȱȱȱǽǾǰȱȱȱ³ǯǯǯȱȱȱ·ǯȱ
Aliás, nos três anos que trabalhei na ilha Terceira, um nas Fontinhas, outro em São
¤ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱęȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ·ȱȱǯ
Comparando a minha primeira escola com a escola que tinha quando me apoǰȱ¨ȱ¤ȱ³¨ȱÇǯȱȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ·ȱȱàȱȱȱȱȱǯȱ¤mos muito em equipa e já tinha recebido muito mais formação sobre outros métoȱȱǯȱȱȱȱȱŘķȱǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱŘŗȱǰȱ¨ȱȱŚȱǯȱȱȱȱśķȱȱȱŜķȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ³¨ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ęȱȱȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱ¤ȱ³¨ȱÇǯ
Depois do 25 de Abril, a nível do ensino houve muitas, muitas melhorias e acho
ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ȱ äȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
nível das infraestruturas escolares, da formação dos professores, do número de alunos por turma, de professores de apoio, para alunos com necessidades educativas
ǯȱȱȱȱȱ¨ȱȱ£ȱȱęǯ

O 25 de Abril de 1974: uma maravilha na história de Portugal
ȱŘśȱȱȱȱŗşŝŚǰȱȱȱȱàȱȱ ǯȱȱȱȱŚķȱ
ȱȱ³ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱàǯ
ȱȱȱȱàȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ¹ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ¡¨ǯȱ ȱ ¥ȱ
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ǰȱȱȱȱȱ³äȱȱȱǯ
O 25 de Abril foi realmente um ponto-chave na história de Portugal e, no que diz
respeito às mulheres, foi fundamental para a mudança, uma viragem muito grande
ȱȱǰȱȱȱȱ³¨ȱǰȱǰȱęǰȱȱ¤ȱǯ
Eu, como já trabalhava fora de casa, em termos de trabalho não me sentia proȱǯ
Antes do 25 de Abril, a maioria das mulheres não trabalhava fora de casa e as
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ¹ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱ³äȱ
ȱ¡ȱȱȱęäǰȱȱ¨ȱȱȱȱǯ
Foi um motivo de grande alegria saber que esta revolução podia trazer uma viȱȱřŜŖȱȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
·ǯ
As mulheres que trabalhavam fora de casa, normalmente, era na terra, um trabaȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ·ǰȱ¡ȱ
ȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱ¡ȱȱę¨ȱȱȱ
ȱȱȱȱ£³¨ȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱ£³¨ǰȱȱȱtia que ele chegasse ao local de trabalho, dissesse que não a autorizava a trabalhar e
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ³¨ǯȱȬȱ
ǰȱȱǰȱȱ³äȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯ

A UMAR na minha vida
Após o 25 de Abril, houve uma grande movimentação com o aparecimento dos
ȱÇǯȱȱȱ³ȱȱȱ·ȱȱȱǰȱȱȱ
Çǰȱȱȱǰȱȱȱǯȱ·ȱȱȱǰȱȱǰȱȱŜȱǰȱ¥ȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ¨ȱ³ǯ
ęȬȱȱȱ³¨ǰȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱ³¨ȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯ
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No âmbito de várias atividades acabei por conhecer a Clarisse, numa deslocação dela à Horta, em que nos deu a conhecer a UMAR e começámos a falar sobre a
³¨ǯ
Fui entrando nas actividades da UMAR, umas vezes com períodos de mais actiǰȱȱȱǯ

Sentir a problemática da violência doméstica, no Faial
Houve uma época, na ilha do Faial, em que se começou a sentir mais a problemática da violência doméstica e a necessidade de se criar uma estrutura para tentar
ȱȱȱȱ³¨ǯ
Formou-se um núcleo da UMAR no sentido de se criar uma casa abrigo, sempre
ȱȱȱȱ³¨ȱȱ³¨ǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱ¤ȱȱ
ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȬȱǰȱ
mais do que minimamente aceitável, a vários casos de pessoas que tinham necessiȱȱǯ

Antes do 25 de Abril, as pessoas não denunciavam, não contavam
Não quero dizer que [a violência doméstica] tenha aumentado depois do 25 de
ǯȱȱȱȱǰȱȱȱŘśȱȱȱȱŗşŝŚǰȱȱȱȱȱ
àȱȱǰȱ¨ȱǰȱ¨ȱȱȱȱàȱȱǯȱȱȱ
ȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱǰȱȱȱ
ǯȱȱȱøǯȱȱȱȱȱŘśȱȱǯȱȱȱȱȱ
ǯ
ȱ¹ȱ·ȱ¤ȱ¡ǰȱȱȱǷȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱŘśȱȱǯǯǯȱ·ȱȱȱęȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱǯǯǯȱȱ³ȱȱȱȱȱȱȱȃ¨ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ¨ȱ·ȱǰȱ¨ȱȱ
ȱǯȄ
·ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱęȱȱȱȱǰȱȱǰȱ·ǰȱȱȱȱ¤ǯȱ
ȱȱęǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱęǯǯǯȱȱȱǯ
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ȱȱȱ¥ȱǯȱȱ ǰȱȱǰȱȱȱ³¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȬȱȱȱ¡¹ȱȱȱȱ¹ȱ·ȱȱǯȱ
A Clarisse falou-lhe em mim, “que estava ligada à UMAR” e ela entrou em contacto
ȱȱ³¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱ¤mos em criar a tal estrutura de apoio à mulher vítima de violência doméstica, com
ȱàǰȱȱȱȱ¤ȱȱęǰȱȱȱȱȱ
ǯȱ£Ȭȱȱȱȱ³ȱǰȱǰȱǯ
¤ȬȱȱȱȱȱǯȱȱȱÇȱȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȬȱȱȱ¹ȱ·ǯȱ¤Ȭȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯǯǯ

Quando começámos a trabalhar na violência doméstica
é que se juntou mais gente
Antes, fazíamos atividades ligadas à igualdade de género, palestras abertas ao
øǯȱ¤ȱȱȱȱȱȱ¤ȱǰȱ·ȱȱȱ
øȱȱȱȱ³¨ǯȱ¤ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱäǯ
ȱȱøȱȱȱȱȱȱǯȱȱ³¤ȱȱȱ
ȱ¹ȱ·ȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ¡¤ȱȱȱȱ
Dia Internacional da Mulher ou o Dia Mundial da Criança, com actividades alusivas
a essas datas, mas, realmente, o grande objectivo, naquela altura, foi dar resposta
¥ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ³äǯȱȱȱȱȱàǰȱȱ
ȱęǰȱȱ£ȱ³¨ǰȱȱ¡ǯ
ȱȱȱȱęǰȱ·ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
As pessoas, sobretudo as mulheres, passaram a apresentar mais os seus casos
quando começaram a ver que havia uma resposta alternativa, um sítio onde pudesȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęǯȱȱ
ǰȱȱȱ³ȱȱȱȱǯ

A questão do divórcio
ȱàȱȱȱǰȱȱȱŘśȱȱǯȱȱ·ȱȱȱęȱ
ȱ¨ȱȱȱȱȬȱȱȱęȱÇȱȱȱęȱÇǯȱȱȱęȱ
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Çȱ ęȱ ȱ ȱ ȁęȱ ȱ ȱ àȂǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǰȱęȱȱȱàǰȱȱȱ£ȱȱ¨ȱȱ
ǯȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱęȱȱȱ
àǯȱȱȱȱàȱ¨ȱȱǯȱ ¤ȱȱȱŘśȱȱǰȱȱ
uma alteração da concordata com a Santa Sé, penso eu, passou a ser permitido que
ȱȱàȱȱȱàȱǯȱȱȱȱǰȱȱsamento católico, tinham também o casamento civil e portanto podiam divorciar-se
ȱøǯ
Eu acho que sim, que o divórcio deve ser permitido, porque as pessoas podem
ter feito más escolhas, ou alguma coisa deixar de dar certo e não vale a pena estarem
ȱȱȱȱȱǰȱ¥ȱ£ǰȱàȱȱ¹ȱęǰȱȱȱ¨ȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱÇǰȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ³¨ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱǰȱȱȱ¨ȱȃǰȱ¨ȱ¤ǰȱȱȱȱǯȄ
ȱȱȱȱęǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱęȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱ
ȱǯ

Influência dos estrangeiros no Faial. Um certo escândalo, mas também, nada
do outro mundo
ȱǰȱȱȱȱŘĶȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱ
ȱĚ¹ȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯ
àȱȱŘśȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱǰȱȱȱŘśȱȱǰȱ
ȱȱǰȱęȱȱȱȱȱǰȱȬȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¦ǰȱǰȱ·ǰȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯȱ£ȱȱĚ¹ȱȱÇȱȱȱ
estrangeiros, as pessoas já tinham as mentalidades um bocadinho mais abertas, em
³¨ȱ¥ȱȱȱȱȱȱǯ

As mulheres e a agricultura no Pico e Faial
No continente, as mulheres trabalhavam de sol a sol, nas terras para os senhoǰȱȱ¤ǰȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱ
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ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱÇǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȬ¨ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱ
³¨ǰȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ¨ǯ
Penso que o trabalho das mulheres do Pico, na terra, era mais árduo do que no
ǯȱȱȱǰȱȱǰȱȱęȱȱȱ¤ȱȱǯȱ
·ȱȱȱȱǰȱȱȱȱęǰȱȱȱǰȱ
ȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ǯ
As mulheres que viviam nas freguesias chamadas da fronteira (da parte da ilha
do Pico mais virada para a Horta) vinham, logo de manhã, no barco, para o Faial, só
ȱ¥ȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȱȱǰȱȱǰȱȱ³¨ǰȱȱęȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱǰȱȱ
de estar ali a 20, 25 minutos de barco, tem um clima um bocado diferente do da ilha
ȱǯȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¥ȱȱǯ
ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱàȱȱȱȱǰȱ¨ȱÇȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱǰȱ¥ȱ£ǰȱ
·ȱ¤¡ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱǰȱȱ³¨ȱȱ
ǰȱȱ¹ǰȱȱęǯǯǯ

O teatro
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ŗşŝŖȱ ȱ ŗşŝřǰȱ
£ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱǰȱ¤ȱȱęȱȱ
ǯȱ¤ȱȱ³ȱǰȱȱ³äǯȱȱǰȱȱ£ǰȱȱȱȬȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱ³ǯȱȱȱ·ȱȱ
danças, mas uma coisita muito fraquita - então lembro-me que, uma vez, na Terceira,
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ȱȱȱȱȱȱȱ³ȱ¥ȱȱȱȱȱȱę£ȱȱ¥ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱ
ȱǯ
Depois de regressar ao Faial, já depois do 25 de Abril, o primeiro grupo em que
participei foi o Grupo de Intervenção Cultural Semente, que atuou na comemoração
ȱŗķȱȱǯȱȱȱ ȱǯȱ¤ȱȱ·ȱȱ³äȱȱ³¨ǳȱ ȱȱȱ³äȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ¤ȱ¨ȱ¹ȱȱȱǯ
ȱȱęȱȱŗşŝşȱȱȱȱŗşŞŘȱȱȱȱȱȱȱȱŗşŞŚȱ¤ȬȱȱȱȱȱǯȱÇȱȱøȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱ¤ȱȱŗşŝŜȦŝŝǰȱȱȱȱ£ȱ¤ȱȱȱŘķȱøȱȱ
ȱǯ
ȱǰȱȱȱȱǽȱǾȱȱę£ȱȱȱȱȱ³ǰȱȱ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱǯ

Os filhos. Os netos. Entre o continente e os Açores
¤Ȭȱȱȱȱǰȱȱȱęǰȱȱȱȱȱȱsos, não optaram por ir para os Açores, era a seguinte: teríamos uma casa cá e passaÇȱȱȱ¤ȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱǰȱ¤ȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱ³ȱȱŘȱ£ȱȱǯȱȱȱ£ǰȱȱȱ
ȱ¹ȱǯȱȱȱȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¹ȱ¤ȱǯ
Ȭȱ¤ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯ
ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ
a nossa chegada, passámos a integrar um clube de leitura da Biblioteca Municipal
ȱǯȱȱȱ·ȱ£ȱȱȱ£ȱęȱȱȱȱ
ȱǰȱȱęȱȱȱǰȱȱę£ȱȱ³¨ȱǯȱȱȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ
·ǯȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱęȱȱȱȱ·ȱȱ
ȱȱȱǰȱàȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱśȱȱǯȱȱ
Çȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ
³¨ȱȱ¤ǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱŗśȱȱȱȬȱȱ·ȱȱȱķȱȱȱ
de todo o concelho de Alcochete, a Horta sempre era uma cidade, e lá eu tinha ocu³äȱǯ
ȱ¤ȱȱǯȱȱȱ ¤ȱȱȱȱ·ȱȱ¤ȱę£ȱȱ
£ǯ
Ȭȱȱǰȱ¤ȱ¨ȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱ·ȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱà¡ǯȱ
ȱȱȱȱȱǯ

Gosto da minha ilha. Gosto das ilhas dos Açores
ȱȱȱȱ³ǰȱȱ¤ȱ¨ȱȱȱȱęȱ¤ȱȱǯȱȱȱ ǰȱ¨ȱǯȱȱǰȱȱǰȱ¨ȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱǰȱȱ·ȱ£ǰȱȱȱȱ ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱȱȱ¤ȱȱ¥ȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱęȱȱȱǯ
Depois vou voltar outra vez, ver de novo as pessoas e os lugares e a vida vai
ǯ

Muito gratificante ser mãe, ser avó
ȱȱęȱ£ǯȱ1ȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱǰȱȱǰȱ
ȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱęǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ¨ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ęȱ øǰȱ ¨ǯȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ęȱ øǰȱ ·ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ øǯȱ ǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱ·ǯȱȱȱȱęȱ
ser mãe, acompanhar a evolução deles, o seu crescimento e ir educando e vendo os
ȱǯ
ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ 1ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
³äȱȱǰȱ¡ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱ
da escola ou que não fossem de casa, portanto actividade política ou da UMAR, ou as
ȱǯȱȱȱǰȱȱ£ǰȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ³¨ȱȱęǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯǯȱȱ
ǰȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ³äȱȱȱǯȱ
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ȱȱȱǰȱȱǰȱ³äǯ
ȱ ¨ȱ ę£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ¨ȱ ę£ǯȱ
Ȭȱȱǯȱ¡ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
várias etapas de desenvolvimento deles e acho que foi uma experiência bastante
ęǯ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱ¨ȱ¨ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱǰȱȬȱȱȱ£ȱȱǯ
¨ȱȱȱęǯȱȱȱȱȱȱȱÇǰȱȱȱ
ȱȱȱ¨ȱȱ¨ȱ¤ȱǯȱȱȱǰȱȱȱ
ę¨ǰȱȱȱȱȱȱȱ³ǰȱȱǰȱȱǰȱ
ǰȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱęȱȱǯȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱ¨ȱ¡ȱȱȱȱȱǯȱȱę¨ȱ
ȱȱȱȱȱ¤ȱǯ

Três gerações de mulheres mães
ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱ
ȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱę¨ȱȱ
ȱǰȱȱàȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱȬȱǯȱȱȱȱ
ȱȱęǰȱȱȬȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ¥ȱ£ǰȱ
ȱȱȱȱäǯȱȱȬȱȱǯ
ȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ·ǯȱ ¤ȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱǰȱǯ
Agora, quanto à minha nora, a mãe dos meus netos, ela já os vai educando de
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱ³¨ȱ
deles também acho que já não se pode comparar muito, nem se pode dizer “Eu fazia
ǰȱȱ£ȱ·ȱǯȄ
Acho que tem que se ir acompanhando toda a evolução social, a evolução das
àȱ³ǰȱȱ¤ȱ·ȱȱǯ
Têm outras vivências que nós não tivemos e a educação vem um bocado em
³¨ȱǯ
ȱàȱ·ȱ·ȱȱęǯȱȱ£ȱȱȱȱ¹ȱàȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱęȱȱ
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ȱ¨ȱȱȱȬǯȱȱȱȱȱ³ǰȱȱ£ȱ
ȱ¨ȱ¤ȱǯȱȱȱȱǰȱà¡ȱǰȱȱȱśȱȱȱȱ
ǰȱ·ȱȱȱÇȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ³ȱȱȱ·ȱȱÇȱȱęȱȱǰȱ
ȱ¨ǯȱȬȱȱǯȱęǰȱȱȱȱȬȱ
ǯ

Um momento na vida
ȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
àǯȱȱȱȱȱ³äȱȱȱǯ
Por exemplo, o momento em que eu soube que tinha um cancro, marcou-me
ǯȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱ³¨ȱǰȱȱ£ȱ
ȱ³ȱȱ¡Ȭȱǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
carcinoma e o médico veio falar comigo porque era necessário ver o caminho que se
ȱǰȱȱȱȱÇǯȱȱȱȱȱȱǰȱ
¨ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǱȱȱȱǯȱ
E, naquela altura, senti muita energia e fui logo falar com o médico, para saber qual
ȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ£ǯ
Estavam a dar-me uma notícia negativa, que eu julgava que se um dia tivesse
ȱÇȱȱȱęȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱǰȱ
·ǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱàȱȬȱǯ

Sou sempre açoriana
Ainda tenho a casa nos Açores e apesar de estar a viver no continente sou sempre
³ǯ
ȱȱ³ǯ
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Conceição Chaves, Santa
Maria, 56 anos
54

História de Vida de Conceição Chaves

ȱ ȱ ³¨ȱ ǰȱ ȱ śŜȱ ǰȱ ȱ ȱ ę¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯ
ȱȱ·ȱȱȱę³¨ȱȱǰȱȱȱȱȱę¨ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱÇǯ
ȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱǵ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱęȱȱǯȱȱȱ³ȱǰȱȱȱǰȱȱàȱȱȱȱŚĶȱǰȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱ
ȱȱȱ¨ǯȱ ǰȱȱ³ȱȱŗŖǰȱŗŘȱȱȱ£ȱ¨ǰȱȱȱȱȃǰȱ¨ȱ
ȱ£ȱǯȄȱȱǰȱǰȱȱŝȱǰȱ£ȱȱȱ³ǯ
ȱȱÇȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ¤ȱȱȱǯȱ
AȱȱǰȱÇȱ¥ȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ÇȱȱǰȱÇǰȱ¤ǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱ£ȱȱàȱȁȱǰȱ
ȱǰȱ¤ǯȂ
ȱȱȱȱȱ¦ǰȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱ
ȱǯȱȱȱ¤ǰȱȱȱ³ǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱǯ
1ȱǰȱ¨ȱÇȱǯȱ¨ȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱ
ȱ£ǯȱȱ£ȱȬǯȱ¨ȱȱÇęǰȱ¨ȱȱȱ·ȱȱǯȱȱ¨ȱ
tendo luz não podíamos ter um micro-ondas, não podíamos ter uma cafeteira, não podíȱȱȱÇęǯ
Ȭȱȱ¡ǰȱȱ¡ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱ¹ǵȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱ¨ȱȱ£ǯ
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As matanças do porco
ȱ¨ȱǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱǯȱ ȬȱȱÇȱȱȱȱȱ³ȱȱǯȱȱ
ȱȱǯȱ£Ȭȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
£Ȭȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱǯȱàȱȱ£ȱȱǯȱ
ȱ¨ȱȬȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱ¹ǯȱȱȱȱÇǰȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱ¨ȱȱǰȱȬǰȱȬȱ¥ȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱǯȱȬȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱto esperava pelos torresmos, porque acabava-se muito tarde, cantava, ouvia música ou
ȱ¥ȱǯȱȱǯ
¤ȱ¤ǰȱ¨ȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ¨ȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ¤ǰȱ¨ȱǯ

Comecei muito cedo o meu ponto de cruz
Ȭȱȱȱȱǯȱȱǳȱȱȱ¨ȱȱ¤ȱ¨ȱ
está entre nós, morreu com 22 anos, ela foi a primeira a aprender a fazer costura e
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱǰȱȱȱÇȱȱ
ŚĶȱǰȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱȱŗŜȱȱŗŞȱǯȱȱÇȱȱŚĶȱȱȱÇȱ
£ȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǯ

Lavar a roupa nas ribeiras e lavadoiros
A gente ia buscar a água e íamos ao moinho para moer a farinha, havia o milho
ȱȱǯȱ ȱȱȱȱǰȱȱ¤ȱȱ¥ȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱ ȱȱǰȱȱȱȱȱȱÇȱ
ȱǯ
ȱǰȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱ
ȱǰȱÇȱȱ ǯȱȱÇȱȱȱŘŖȱǯȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ¡ǰȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱÇȱȱȱ£ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱǯȱǰȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯ
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Estamos a falar das meninas
ȱȱȱȱ¨ǯȱȱ£ȱÇȱȱȱȱ¨ǰȱȱ£ȱ¨ǯ
Aȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱÇȱ£ǯ
ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱǰȱ·ȱ£ȱȱ
ǯȱ·ȱȱȱǰȱȱȱ¨ǯ
ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱ¨ȱȱ£ǰȱȱ¤ǯȱ¹ȱȱȱȱȱǰȱ·ȱ
que veio a água e a luz, é que as coisas foram melhorando, mas eu conseguia fazer
ȱȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱ
£ȱȱȱ¥ȱ£ȱȱǯȱȱȱǰȱȱ¨ȱǯȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱ¤ȱȱǰȱęȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
ȱȱǰȱȱ¥ȱȱȱ£ǯ

O casamento, o namoro, o apaixonar-se
ȱȱŘŖȱǯ
ǰȱ¡ȱǽǾǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȃȱȱ¤ǰȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱǵȄ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ¡¨ǰȱ¨ȱȱǯ
ȱȱȱęǰȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱęȱȱ£ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¹ȱ ęǰȱ ȱ ȱ Çǯȱ ȱ ȱ
ǰȱȱ¤ȱ£ȱȱǯ

Sempre gostei da costura e da tecelagem. As mulheres apenas tinham trabalho
doméstico
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
A certa altura, estive a dar formação de costura a várias participantes, isto em
ŗşŞŝǰȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱ¨ȱȱȱȱ£ȱȱ¨ȱȱ
formações pela Secretaria da Educação e Cultura, e foi daí que fui pensando num
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤Ȭȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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ȱȱȱ£ȱȱ·ǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱàȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱ·ǯ
Surgiu uma oportunidade, através da Caixa Geral de Depósitos, para concorrermos com o artesanato, era um trabalho de lã, era a camisola tradicional e então
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¹ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
¤ȱȱȱȱȱ¨ȱÇȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Criar qualquer coisa para que se ocupasse as mulheres da freguesia e então surgiu,
ȱǰȱ·ȱȱ³¨ȱǰȱȱ³¨ȱȱǯȱȱȱ
já tinha alguns dotezinhos, lá fui outra vez às freguesias para dar outra vez formação
ȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱȱ¨ȱȱ
tínhamos concorrido e ganhámos o segundo lugar, 200 escudos, era um fundo de
ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ
ǵ

A constituição de uma cooperativa
¤ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱȱÇȱ
que ter experiência dos trabalhos, fazer uma descoberta na freguesia, porque já não
ȱ·ȱȱǯȱȱ£ǰȱȱ·ȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
£ȱȱ¤ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ¡ǰȱ·ȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱ¡ǯ
¨ǰȱȱ¤ȱǰȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱ³¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱ¨ȱ£ȱǯȱ ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱȱ£ȱȱ³¨ȱȱȱǯȱȱǰȱ
£ȱȱȱȱǯǯǯ
ȱǰȱǰȱȱȱȱǯȱȱęȱȱǰȱ
mas eu sempre acreditei nisto, que íamos chegar a bom porto e então, primeiro, foi
ȱ¡¹ȱȱǰȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱǯȱ ¤ǰȱę¤ȱȱ¨ǰȱÇǰȱ£Çȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱȱȱǯȱ
Vendíamos alguns trabalhos de folclore que encomendavam, mas, como algumas
tinham pouca experiência, o trabalho demorava muito e ganhava-se pouco, mas
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ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ŗşŞşǯȱ
¤ȱȱȱŗşŞŞȱȱŗşŞşǯȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱǰȱę£ȱ
dois cursos de tecelagem e costura, depois de estar a constituição feita, onde parte
ȱȱęȱǰȱȱȱ¹ȱȱàȱȱȱȱǰȱ
¤ȱȱȱ¤ǰȱęȱǯ
¤ȱȱȱǯȱ£ȱȱ³¨ȱȱǯȱȱȱ
ȱ ǯȱ ȱ ·ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ àȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
orçamento, mas as coisas foram crescendo e acabou sendo outro e aquilo tudo saiu
ȱȱ¨ǰȱȱ¤ǰȱȱÇǰȱȱȱȱǯǯǯȱȱ¨ǰȱȱǯȱ ȱȱȱȱǯȱ³¤ȱȱǰȱ¤ȱ·ȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱÇȱȱÇȱ£ǰȱ£Çȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ·ǯȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱÇȱǯ
³¤ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ǰȱ ¥ȱ £ǰȱ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ Çȱ ȱ ǰȱ Çȱ ¨ȱ ǯȱ ¨ȱ ȱȱȱȱȱȱǰȱȱę³¨ǰȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱę³¨ȱȬȱǰȱȱȱ¨ȱȱȬȱ·ȱȱȱȱȱȱ
todos os dias e amanhã precisamos de mais, enquanto as peças de artesanato, podem
Ȭȱȱȱàȱȱȱȱǯ
¨ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ę³¨ǯȱ ǰȱ ȱ
vários anos, dez sócias e depois já não dava, tivemos que colocar outras empregadas
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
trabalho, primeiro para adquirir o prédio e logo a seguir a construção e não parou
àȱȱ³¨ǯȱÇȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱǯȱȱȱ
ȱ³ȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱàȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǯȱȱ³¤ȱȱȱ¥ȱǯȱȱȱ¤ȱ
¥ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ·ȱȱ¨ȱǯȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱàǯȱ ¤ȱȱ·ȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱǰȱȱ¤ȱȱȱȱȱ
cozer, depois comprámos uma amassaria, que era o mais necessário e fomos sempre
ǰȱȱȱȱȱȱ¹ǯ
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Na cooperativa
àȱȱǯȱȱ¨ȱ¨ȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ǰȱȱȱȱȱȱ·ǯǯǯ
ȱ¨ǰȱ¤ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱ¡ǰȱȱçam às oito da noite e vão embora às quatro da manhã, outras entram e depois vão
ȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱ¥ȱǯȱ¨ȱȱȱǯȱ¨ȱ¨ȱ
só as pessoas de fora que consomem, a população não é muita, mas consome muito e
ȱ¹ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱ
ȱ¤ǰȱȱȱȱȱÇȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
Fornecemos para toda a ilha e a partir de uma certa altura, para todas as fregueǯȱ ȱȱȱȱȱ¤ȱŘŖȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱ·ȱÇȱȱǰȱȱÇǰȱȱ¤ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱǯǯǯȱǰȱȱ¨ȱȬȱȱ¨ǯȱ ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱǯȱȱ¤ȱ¡ȱȱȱȱȱȱȬȱȱ¨ȱȱ
¤ȱȱȱȱàǯ
¨ȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱęção e na tecelagem, sempre se deram muito bem, embora não seja tudo um mar de
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱǰȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱ
£ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱ·ȱ¤ǯǯǯȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ¨ȱ·ȱȱǯ
Não é fácil mas temos conseguido e espero bem que se consiga ir sempre em
ǯ
Há quatro que são sócias fundadoras, temos outras que são mais novas, são essas
em que tenho muita fé e elas já têm feito bastante trabalho e vão continuar a fazer,
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
¨ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯǯȱ1ȱ
um trabalho pesado, levar o pão para o forno, tirar o pão do forno, são trabalhos
ǰȱȱ£ǯȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱàȱȱgamos nas sacas de farinha, as caixas de ovos, estas coisas fazemos tudo e vamos
ȱ£ǯ

60

Cooperativa ou empresa
ȱȱȱȱ¨ǯǯǯȱ¨ȱȱ£ǰȱȱȱǰȱǰȱȱǰȱ
ȱȱęȱǯȱȱàȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱ³ȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ¨ȱȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱ
ǰȱǯ
Mas, olhando atrás, hoje, quem vem como empregada para aqui trabalhar tem
ȱȱȱàȱ¨ȱǯ
A cooperativa não dava lucros e o que acho que foi muito injusto foi darem-nos
ȱ¡ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱàcias, pagamos uma caixa fortíssima, enquanto uma trabalhadora vem aqui paga um
ȱȱ¡ǯǯǯȱ1ȱǰȱȱȱȱ¡ȱȱǰȱȱȱàȱȱȱ¨ȱǯȱ
àȱȱ¤ȱȱȱȱȱ¡ȱǰȱȱǰȱȱȱ·ȱǯ

Com a cooperativa fizeram-se deslocações
ȱȱ¡¹ȱȬȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱàǯ
Juntavam artesãos em que falávamos todos e dávamos conhecimentos uns aos
ǯǯǯȱȃàȱȱǰȱ£ȱǰȱȱǯǯǯȄȱȱ¡¹ȱ
ȱȱȱȱǯ
A primeira vez fomos convidadas para ir à FIL em Lisboa, se calhar, meses deǰȱ¤ȱ¥ȱ ȱȱÇǰȱȱȱȱȱ¨ǯȱǰȱȱȱȱ
ȱ³äȱȱȱǽȱȱȱǾǯȱȱ
¤ȱȱȱȱȱȱȱǰȱ¥ȱǯȱȱ¥ȱǰȱȱ
ȱȱ¹ȱ£ǯȱȱȱȱȱȱ£ǰȱÇȬǯǯǯȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱ¥ȱ·ǰȱ¥ȱ¤ǰȱ¥ȱǰȱȱȱ¤ȱÇǯȱ ȱ¨ȱȱȱȱ·ȱ·ȱȱǰȱ
na altura conseguíamos ir porque tínhamos passagens pagas, tínhamos um apoio
ȱȱȱǯȱ ȱȱàȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱ
ǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ·ȱȱ¨ȱ
ȱǯȱ1ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
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Experiências noutras localidades
1ȱȱȱȱȱȱ¡¹ȱȱǯ
ǰȱȱøǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
ǯȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ³¨ȱȱǰȱ
havia aulas, não só de costura, mas também formação em como saber lidar com as
participantes, saber como se trata a outra pessoa, saber respeitar o feitio dela, saber
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱǯȱȱ
achar uma certa diferença, mas é preciso saber lidar com a pessoa, falar com ela de
modo a que não haja ofensas, em que a pessoa se aperceba que realmente também
ȱȱȱȱȱȱ·ǯȱ ȱǰȱ·ǰȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ¤ȱȱ
ȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱàȱȱȱǯȱ
ȱȱ¥ȱǰȱ¤ȱȱ¨ȱȱǯȱȱ¤ǯ

A relação com as companheiras
É uma relação tão familiar, para mim só damos importância quando não poȱȱǯȱǰȱ¤ȱȱ³äȱȱ¨ȱȱȱȱȱ
ȱȱ·ȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ¨ȱȱǯȱ¨ȱàȱȱǰȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ·ȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱǰȱ·ȱȱǰȱȱ
ǯȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱ
ǰȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȱ£ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ¨ǯǯǯȱȱȱȱǯȱȱÇȱ·ȱȱȱȱȱęȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱ³¨ǰȱȱȱǯȱȱȱȱ³ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱǯȱȱȱȱǰȱǰȱ
ȱǯ

Outras dificuldades da cooperativa
Depois tivemos que concorrer a apoios para comprar uma carrinha, para fazer
ȱ³¨ǯȱȱ£ǰȱȱȱȱ¤ȱǰȱȬȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȬǰȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱǯȱ ¤ȱȱǰȱǰȱȱǯ
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A distribuição é feita por mulheres
ȱ àȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ³äȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ǯȱȱȱàȱȱ¨ȱ¨ȱ£ǯȱȱȱȱȱǰȱȱ
às quatro ou cinco da manhã, depende, empacotar e depois vamos fazer as distribui³äǯȱȱàȱȱȱ£ǯȱ1ȱȱȱ³ǯ
¨ȱ·ȱȱȱȱȱŘŚȱȱǯȱ1ȱǰȱȱȱȱȱ¥ȱ¹ȱ
e meia da manhã para estar aqui às quatro, porque as que entraram às oito da noite,
ȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱ¨ǯǯǯ
Temos de ter o pão cozido, para quando a mulher chegar aqui, começar a empaȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱ£ȱȱǯ

A reacção das pessoas
As pessoas em geral, da freguesia, depois de verem que isto realmente deu fruto,
ȱȱęȱȱȱȃǷȱęȱȱǷȄ
E muitas das sócias que no início desistiram, que nos deixaram sós, chegaram a
ȱȱ¤ǰȱȱǰȱǰȱǯȱȱȱǯ
ȱ£ǰȱȱȱ£ǯȱ£ǰȱ¥ȱ£ǰȱȃ ȱ¨ȱȱǰȱȱ¡ǯȄȱ
ȱ¨ǯǯǯ
ȱȱȱ£ȱȃ ȱ¨ȱȱȄȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱȱ
¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱ
ȱȱ¨ȱȱȱ¦ǯȱȱȱǯ
Como se fechavam muito no trabalho doméstico, em casa, para elas estavam no
ǯȱȱȱǰȱȱȱǯǯǯȱȃȱȱ·ȱȱȱ¨ȱȱ£ȱǵȄȱȱǰȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ·ǰȱȱȱęȱȱ¨ȱ
ȱȱȱ£ȱȱ·ȱǯȱȃȱȱȱȱ¨ȱȱȱ£ȱȱǯȱ
ȱȱ¨ȱȱ£ȱǵȄȱ¨ȱȱȱÇȱǯ
àȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱ¨ǯȱȱǰȱȱ
ǰȱ¨ȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱǰȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱ
política, numa reunião, estivemos a falar deste projeto que tínhamos na mão, e ouvi
uma voz lá do lado a dizer “Não vou perder tempo com coisas que não chegam ao
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ęǯȄȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱęȱȱȱȱǰȱǰȱȱÇȱ·ǯ

O que digo sempre a esta gente nova: “É o vosso futuro!”
“Olhem sempre em frente! Não se pára!”
ȱȱ¤ǰȱȱȱǯ
Arriscámos muito, arriscámos muitas coisas, mas nunca fomos dando a passada
ȱǯȱ¤ȱȱ³ȱȱ·ǯ

A entrada na panificação: Uma passada larga, mas segura!
ǰȱ¡ǯȱȱǰȱ¥ȱǰȱÇȱȱ£ǯ
¤ȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ
¨ǯȱȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱ£ȱ¨ǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ·ȱ¤ȱ¨ȱȱǽ£ȱ¨Ǿǯ
¨ȱȱȱȱȱǯ
Porque começou-se pela freguesia e a partir daí, não só aquelas que não podiam,
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ǰȱ¤ȱȃǰȱ
ȱ¨ȱȱȱ¨ȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǵȱ
¨ȱȱ·ȱȱȱȱ¨ȱȱ£ȱǵȄǰȱ¨ȱ³ȱȱÇǯ
Eu e as minhas colegas tínhamos quase a certeza, que isto era mesmo apostar
ȱȱǯ

Foi abraçar este projeto. Foi com o apoio do meu marido
ȱȱȱȱȱȱȱàǰȱȱȱǯ
ȱȱ£ȱȱȃXȱǰȱȱȱ·ȱȱ¤ȱȱ£ȱÇǵȱ ȱ¨ȱ¤ȱȱȱ
ǰȱ¨ȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȄǰȱȱȬȱȱ
ȱȃȱȱȱǰȱȱǯȄȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
fornecer a Vila do Porto com o pão, ainda não havia carrinhas aqui na cooperativa e
Çȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱ·ȱȱȱȱ¨ȱȱ¡ǯ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ£ǰȱ
podia ser outra pessoa, não me apoiar neste sentido de chegar a casa não ver o jantar
ȱǯ
ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ·ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¡ǯȱȱǯȱ
ȃȱǰȱȱ£ȱǯȄ
Se ele não apoiasse ia ser uma guerra, mas ia fazer das tripas coração para conǰȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱǯȱȱȱȱǰȱ
ȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱ³¨ǰȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ·ȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱǰȱȬȱ
ȱǯ
ȱȱ³¨Ǳȱ·ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱǯ
1ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯ

O apoio das famílias, nomeadamente dos maridos das colegas
·ȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ·ǯȱ ȱǯǯǯ
ȱȱȱ¡ȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱ
ȱȱȱàǰȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱǯ
ȱàȱÇǯǯǯȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ³ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ¨ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ę³ǯȱȱ¤ȱ¤ǰȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱǯ

Situação financeira actual
ȱȱŘŜȱǯȱȱ£ȱȱȱ³¨ȱęȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱǰȱȱŗŖȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ·ȱǯȱȱ
¨ȱȱȱÇǯ
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ȱ£ǰȱȱȱȱęǰȱȱȱȱȱǰȱ¥ȱ
£ǰȱȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱȱǰȱǯǯǯȱȱǯȱ¨ȱȱȱ
ȱǰȱȱǯǯǯȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱǯ

A gestão
1ȱȱ£ȱǯȱäȬȱ¥ȱ³¨ȱȱ·ȱȱȱâȱ¥ȱȱ
ȃȱȱǰȱȱǯǯǯȄȱȱȬȱ£ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
ȱǰȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱ¥ȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱ
ȱȱȬȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱǰȱ¨ȱȱęȱ
¥ȱǯǯǯȱȱ¤ȱȱȱȱę³ȱȱ£ȱȱȱ·ȱǯ

Apesar da minha fraca cultura, o meu falar assim...
Isto fazia uma história, fazia uma história
ȱ¤ȱȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱǰȱȱȱ¤ǯǯǯȱ¨ȱȱ£ȱ
ȱȱ¤ǯǯǯȱȱ·ȱ¨ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ
ǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¨ȱÇȱȱǯ
ȱȱ¤ȱȱǰȱȱ¤ȱȱȱȱǯǯǯȱȱ¹ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱàȱ
àȱ·ȱȱȱ£¨ǯ
Também há gente com outras experiências, e são boas também, e aprendemos
ȱȱ¡¹ǰȱȱȱȱȱȱȃǯǯǯȄȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ¹ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ£ǰȱ
·ȱȱ¡ȱȱȱǯǯǯ

Eu já mudei muito
ȱ ȱ ǰȱ £ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
¨ȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱǰȱǯǯǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱ¡ǰȱȱǯȱȱȱȱǰȱ£¹Ȭȱȱ¥ȱ£¨ǯȱ1ȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱǯȱ1ȱȱȱȱǯ
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¤ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ¡ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ǯǯǯ

Tinha em mente este projeto: a cooperativa
Ȭȱȱ³¨ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǯǯǯȱ¨ȱȱ³äȱȱǯ
ȱȱ³ȱȱ³ǰȱȱȱ³¨ȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱęǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ àȱ ȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱ
ȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ ȱ ȱ ³¨ǰȱ ȱ ȱ ǯǯǯȱ Ȭȱ
na obrigação de fazer tudo e mais alguma coisa para que isto caminhasse para bom
ǯ
E lá está, para saber lidar, para que as coisas não se desmoronassem, tinha de ser
ǯȱǲȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǯǯǯȱȱȱ¨ȱǰȱȱǯ
Acho que, se se for consertando de tal modo, se as coisas não estão bem assim,
ȱȱǯǯǯȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ¡ǯȱ ¨ȱ ȱ
ǯ
ȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ·ȱȱ¤ȱǰȱȱ¨ȱ·ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǯ
1ȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱȱǷ

Contactos com outras cooperativas de mulheres
ȱȬǯ
Conhecemos outras cooperativas e isso também nos ajudou muito porque, dávamos a conhecer o que se passava na nossa cooperativa e, as outras, também davam a
ȱȱȱȱȱȱǱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱǯǯǯ
Isso confortava-nos, porque também nos dava a conhecer que não só a nossa
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ȱęǯȱȱ·ȱȱȱęȱȱȱǯ

Conselhos às pessoas mais novas
ȱȱȱǰȱȱȬȱȱ³ǯ
ȱȱȱȱȱȱǯ
Dava-lhes muita força: acreditar muito naquilo que querem, no projeto que queǯȱȱ¹ȱȱȱȱ³ǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¤ȱǯ
¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱ ǯȱȱǰȱȱȱ¡¹ǯȱȱȱǯȱȱȱȱ¡¹ǰȱ
ȱȱ³ȱȱǯȱǰȱàȱǰȱ¤Ȭȱȱȱ¦ǰȱȱȱȱǯ
ȱȬȱȱȱȱ£ǯǯǯȱȱȱȱ¤ȱȱȱ£ǰȱȱȱ
£Ȭȱȃȱ¤ȱȄȱȱȱȃǰȱȱ¤ȱȱǵȄȱȱȱ£ȱȃȱȱȱ
³ȱȱǰȱ¨ȱ³ǯȱ¨ȱǰȱ¨ȱǯȱ¨ȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǯȄ

Olhando para trás na vida… Um momento especial
ȱȱȱȬȱȱȱȱȱÇǷ
ȱǵȱȱȱȱȱǰȱ·ǰȱȱ¨ȱȱ£ȱȱȱ
ęǯ
ȱȱȱǰȱȱ¡ȬȱȱȱǰȱȱȬǰȱȱȱȱęǰȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱ·ȱȱǯȱ·ȱ·ȱȱȱȱ¨ȱȱ³ǯ
Mas a cooperativa foi, também, um projeto muito importante na minha vida, e
ȱęǯǯǯȱȱȱȱę£ȱȱ³¨ǯȱȱ¤ȱȱǰȱ¨ȱȱàȱȱȱǯȱȱȱȱ·ǯ
ȱȱǯȱȱȱȱȱę³¨ȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱ
ȱǰȱȱÇȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱȱàȱ³ȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱǯ
Houve uma altura, em que se não tivéssemos linhas, não tínhamos costura, não
Çȱ£ȱǷȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱ·ȱǰȱ¤ȱȱ
ȱǰȱȱǯȱȱ¨ǯȱ¤ȱȱȱǰȱę¤ȱȱȱȱȱ¤ȱ
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ǯȱȱȱàȱǯȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯ

Grandes obras: a cooperativa e a família
ǯȱȱȱ·ǯȱ1ȱǷ
Eu posso estar onde estiver, mas - é sentido - saber que alguém está a usufruir
ǰȱȱȱǷ
ȱęȱ¨ȱ£ȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱȱęȱȱ¹ǰȱȱȱȱȱȱǷ
ȱȱȱȱǰȱȱâȱ·ǰȱâȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱǰȱȱȱȃȱǰȱǯȱ ¤ȱȱȱ¤ȱ¨ȱ¤ȱȱ
³ȱȱęȱȱ¨ǯǯǯȄ
ȱ ȱ ȱ ȱ âȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǯȱ ¨ȱ ęȱ
ǰȱȱǰȱȱ£ȱȱ·ǯȱ£ȱȱǰȱ£ȱȱǷ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
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Fátima Madruga,
70 Pico, 59 anos

História de Vida de Fátima Madruga

ȱȱȱ·ȱȱȱ¤ȱȱǻȱȱ¨Ǽȱ ȱǻȱȱǼǯȱ
ȱśşȱȱȱ£ȱŜŖȱȱŗřȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯ
A minha infância, portanto, eu nasci no Pico, a minha infância foi passada numa
Çȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱřȱ·ȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱǯǯǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱ·ȱ
ȱǯ
ȱȱȱàȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
ȱŝȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱàȱȱŝȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱǯȱ1ȱ¡¤ȱ
ȱǳȱ ȱȱȱȱǳȱȱȱȱȬǯȱ ǰȱ
Ȭȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ¦ȱȱȱǯ
Entretanto fui estudar para o Faial porque a professora dizia que era uma pena
eu não estudar, mas tive muitas saudades e voltei para o Pico, passados dois meses e
ǯȱȱàȱȱȱǰȱ¤ȱȱŗŞȱǰȱȱȱǯȱàȱ·ȱȱşķȱǯȱ
Depois achei que não valia a pena continuar e não continuei e nunca me arrependi e
ǯȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Çȱȱȱȱȱę¨ǯȱę¨ǯǯǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
¤ǰȱȱȱȱȁȂȱȱȱȱȱ³¨ȱȱęǯȱȬȱ
10 escudos por cada gravação numa medalhinha, na altura, ali pelo 25 de Abril, em
ŗşŝřǰȱŝŚǯ
ȱȱȬǯȱ ȱ¤ȱ¨ȱ·ȱ¦ǯ

Aquilo tem que se pintar em preto. Eu fazia branco no branco
ȱȱȱ·ȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱǯȱȱ£ȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ³äǯȱȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱȱȱ·ȱȱ·ȱ
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ȱȬȱȱȱ³¨ȱȱȱ¨ȱȱǰȱàȱȱȱȱǯȱ
Portanto acho que era bem pago, para começar, pois dada a qualidade que não era
ǯ
No princípio, aquelas medalhinhas, foi uma pessoa que depois ia vender ao Peǯȱȱȱȃ£ȱǰȱǰȱǯȄȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱǯȱȱÇǯȱȱȱęǯȱ1ȱÇȱȱȱȱ
bem gravada, sem se ver, porque aquilo tem que se pintar em preto (e eu não pintava
ȱ¨ȱǼȱȱȱȱȱȱȱęȱȱǰȱȱ·ȱȱǯȱ
ȱ£ȱȱȱǰȱ¨ȱǯȱǯȱȱÇǰȱȱǯȱȱȱȱ
depois o Peter teve conhecimento disso e começou então a trabalhar directamente
ǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱȱ
os dentes [de baleia], os estrangeiros a gostar mais do meu trabalho e foi a partir daí
a parte do screamshawȱȱȱ·ȱȱȱȱşŖǰȱşŗǰȱşŘȱȱȱȱȱ³¨ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
ȱǰȱ£ȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
ȱ¨ȱǯȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯ

Artista de temas femininos, mais maternais. Regionais,
é certo, mas um bocado afatimados
ȱ¡ǰȱȱ ¨ȱ ȱǰȱȱǰȱȱȬȱ¹ǵȱȱȱ
um dente, ainda mal gravado, que era uma mulher a dar de mamar a uma criança,
ȱȱȱǰȱȱȱȃ ȱ¨ȱ·ȱȱȱȱ£ȱȱǷȱȱ
ȱ ȱ ȱ ·ǯȄȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ǯȱ ǰȱ
Ȭȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ³ȱǯ
O Peter dizia que os estrangeiros queriam saber quem era e isto é um homem
ǯȱȱ·ȱȱ£ǰȱȱȱ£ȱǻȬǰȱǰȱȱǼǰȱȱȱ¤ȱ
ȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱàǯȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȬǰȱ
ȱǯ
ȱȱȱǰȱȱ¤ȱȱȱǯȱ ȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱǯȱȱȱ¤ȱǰȱȱ£ȱȱǯȱȱŘŗȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱ£ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯ
ȱ¨ȱȱàȱȱȱ³¨ǯȱȱȱ¨ȱȱȱǯ
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A pintura não me dava dinheiro e eu fui transitando...
¤ȱȱřȱęȱȱǰȱȱŗşşŗǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ³ȱȱǰȱ
também, a comprar a pintura, com temas regionais, é certo, mas um bocado afatimadosǯȱȱ³ȱȱȱȱȱǰȱȱ³ȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱşŞȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱęȱȱȱǯȱȱȱ
e tivemos que encerrar a galeria e vim para Palmela nessa altura e aí já mudou um
ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱàǯȱȱȱęȱǰȱęȱ
ȱ·ǯ

Os meus abalos de terra
ȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱÇȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ser mãe, querer mudar o mundo, querer viver sem ser empregada, para poder pensar
ȱȱȱÇǰȱ¨ȱǰȱ£ǰȱȱȱȱȱÇǯ
Os meus abalos de terra têm a ver com isso, tem a ver com querer muito fazer
ǰȱȱàȱȱȱȱȱȱ³ǰȱȱ³äȱęǰȱȱ³äȱȱǯ
ȱȱȱǯȱȱȱÇȱǳȱȱȱȱøǰȱȱȱÇȱȱȱ¤ǯȱȱ¨ȱǯȱȱǰȱȱȱȱøǰȱȱȱȱ
ǰȱȱ¨ȱȱȱ¤ȱ¥ȱǯȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱęȱȱ£ǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱǯȱȱȱàȱȱǰȱȱ¨ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱ¥ȱǯ

Ainda por cima eu quero salvar o mundo
ȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱę¨ȱ¨ȱÇȱȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¡ȱ
ǰȱȬȱ¤ȱȱȱÇǱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱǰȱȱǰȱȱǯǯǯȱȱȱȱǰȱ
ȱŗşŝŝǯȱȱȱǯȱȱȱȱę¨ǯȱȱȱȱȱÇǯȱȱ
ȱȱřŖƖǯȱȱȱȱÇǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
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ǯǯǯȱǰȱȱǯȱȱǯȱǰȱȱȱ¨ȱȬȱȱÇȱ
ȱȬȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱÇȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱÇȱǯȱȱ
ǯȱȱ¤ȱȱȱȱÇ£ǯ
Criar juízo é perceber as minhas limitações e conseguir fazer mais com elas,
porque as limitações muitas vezes fazem com que nós tenhamos mais capacidade do
ȱȱ¨ȱȱǯȱ1ȱȱÇ£ȱȱȱǯȱ Ç£ȱǯȱ¨ȱ·ȱȱȱ
ęȱȱȱȱȱȁȱȂǯȱ¨ǰȱ¨ǯȱ1ȱȱÇ£ȱȱȱȱ·ȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱ
¡¨ǰȱȱ·ȱȱȱǯ

A educação doméstica de filhos e filhas
ȱǰȱȱȱȱ£ȱ¡ȱȱŗŗķȱǰȱȱȱ¥ȱǯȱȱ¡ȱ
ȱ£ȱ¡ǯȱàȱȱȱȱȱŗŞȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ£ȱǯȱȱȱȱȱȱ£äǰȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱ£¨ȱ
ȱȱȱȱ¤ȱȱ·ȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȃȱ ȱ
ȱȄǰȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱ
ǯȱÇȱ¤ǯȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱ³ȱ
ȱǯȱȱ¨ȱȱ³äȱÇǰȱȱȱ·ȱȱȱȱęȱȱ£ȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱǰȱǯȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ·ǯȱ¨ȱȱȱȱ
£ǯȱǰȱȱȱ¤ȱ¤ȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ·ǰȱȱȱȱȱǯǯǯȱȱęȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱ
ȱȱàǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱǯ
Eu optei por isso [ensino doméstico] para não serem salsichas numa sociedade
ȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ³äǰȱ ȱ ȱ £ȱ Çȱ
¤ǰȱȱ£ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ³äȱȱȱ
ęǰȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ³äȱȱ·ȱȱȱ
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ȱȱǰȱȱȱȱ·ȱǯȱȱȱȱȱȱäȱȱȱ
como tendo sido as mais certas na altura e as consequências estão aí para exemplo
ȱȱǯ
O Mateus tem os seus amigos, nós saímos, eles saem, mas o Mateus tem falta
ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
rica, ter muito poder para conseguir tirar partido do facto de ele realmente estar
ǯȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱǰȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱ
pedindo que quer fazer, desde pequenino, é aí que ele vai desenvolver-se, e não
ȱǯȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱ¡ǰȱȱ·ȱàȱȱ
Çǯȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȃȱ·ȱȱȱȱǰȱ
mais importante é ires fazendo o que gostas, o que sentes realmente que é a tua
³¨ǰȱȱȱȱȱȱǯȄ
Os meus pais deixaram-me [descobrir também a minha vocação] porque eram
ȱȱȱǯ
Estou muito grata e muito vaidosa, muito orgulhosa no bom sentido por ter tido
ȱǯ
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ øǰȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ
ȱ¨ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱ¨ȱȱęȱǯȱȱȱ
¡Ȭȱȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱ·ǯȱȱȱȱ
¨ȱȱȱǰȱȱ·ǯȱȱ¨ȱȱàȱǯȱȱȱ¨ȱȱ
ęǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ·ǰȱȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱǯȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱÇȱǯȱȱǰȱ¡Ȭȱ£ȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
¨ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ

A minha arte ainda tem pouca liberdade
ȱȱȱȱęǯȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱęǯȱȱęǯǯǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱ
ȱ¹ȱǻȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǼǯȱ
ȱ£ȱȃȱ¨ȱȱǰȱȱę£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
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ȱǰȱ¨ȱȱǯȄ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱęǯȱ
Ora pago um curso para aqui, ora uma viagem ali, para ver se a vida deles melhora e
ǯȱȱ¤ȬǯȱȱȱȱȱȱȱȬȱÇǯ

Eu casei-me com vestido e tudo. Senti-me tão ridícula!
ȱ·ǯȱȬȱ¨ȱÇȱȱȱȱȱǯǯǯȱȃǰȱȱ¨ȱÇȱȱȱǯȄȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱ ǯȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱǯȱàȱ¤ȱ£ȱȱȱ£ǯȱȱȱ¤ȱ
ȱ¤ȱǽȱǾǰȱȱȱ³ǰȱȱ¨ȱȱȬǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
¨ȱȱȱǯȱȱȱȱ¡¤ȱȱ£ȱÇǯȱȱȱ
¨ȱęȱǰȱȱȱǯǯǯȱ¨ȱǰȱ¨ȱǯǯǯȱȱȱȱȱȱ
ȱ¨ȱȱȱȱȱǯǯǯȱ¨ȱȱȱȱęȱǰȱȱ
Carla, comecei logo a ver que não ia dar certo e a partir daí queria continuar a mudar
ȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱęȱ
ȱȱȱǰȱȱȱęȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
que foi daqui [de Setúbal] para lá, desde que foi daqui para lá, antes de casarmos,
³ȱȱȱ·ȱȱȱàǯȱȱ¨ȱ·ȱȱ¤ȱęȱȱ¤ȱȱÇǯȱȱȱȱȱÇǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȃǰȱȱ¨ȱȱǯȄȱȱȱȱȱȱȬǯȱÇȱȱǰȱ
¤ȱȱǰȱȬȱȱÇȱȱ·ȱȱǰȱȱǯȱ
ǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȱ¨ȱǯȱȱȱǰȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ Çǯȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱȱ¤ǯȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱ1ȱàǯ
1ȱȱ³ǰȱȱȱǯȱȱǯȱȱȱȱȱ·ǯȱȱ£ȱȱ
ȱȬǯȱȱȱǯ
ȱǰȱȱàȱȱęǯȱȱȱǯȱȱȱÇǯȱȱȱǯȱȱȱȱȱ·ǯȱȱǰȱǷȱȱǰȱȱȱȱ³¨ǯȱȱ
ȱȱ¹ǯȱ1ȱǯȱȬȱȱȱ¨ȱȱȱȱ·ȱ
ȱȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱ¹ǯȱȱǰȱȱȱ
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três estavam a sofrer sem saber porque é que estavam a sofrer e eu sabia porque é que
ȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱ£ȱǯ
Para o mundo mudar tem que se sofrer e fazer sofrer, quando não há outro reméǰȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱǯ
ȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱ¨ǯȱ¨ǯǯǯȱȱ£ȱ·ȱ·ȱȱ
ȱȱǰȱǯ
ȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱȱȱ·ȱȱøȱǰȱ¨ȱȱȱęȱǯȱ ȱ
ȱ¨ȱęǯ

O mundo devia ser uma comunidade harmoniosa.
O que me interessa é dar uso àquilo que eu já passei
ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱ·ȱȱ¤ȱǯȱȱȱȱȱȱ
devia ser uma comunidade harmoniosa onde tu Maria e eu Fátima estivéssemos à
ǰȱ¤ȱ¥ȱǯ
Eu estou com tudo desarrumado e estou-me marimbando o que tu achas porque
ȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱǰȱȱ£ǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱàǯȱǯȱ
ȱȱ³Ȭȱȱȱǯȱàǯȱǯȱȱǰȱȱǯȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱȱ¤ȱȱǯȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱàȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱ£ȱ³ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯ
ȱȱȱȱ³ǯȱ¨ȱ·ȱȱȱ£ȱŜŖȱǯȱŜŖȱ·ȱȱȱśşȱȱȱŜŗȱ
ȱȱŘřǰȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ¥ȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱǰȱȱȱȱ¡¹ǯȱ¡¤Ȭȱǯȱ¡¤Ȭȱsentar, fazer a crivagem, continuar o livro, e muitas outras coisas que estão na manga,
e na gaveta e na cabeça e muitas que virão ainda, atrapalhar-me ainda mais porque
ȱȱǯ
ȱ ·ȱ ȱ ȱ ǯǯǯȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ ¨ȱ ·ȱ
ȱȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱäǰȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱ·ȱǯǯǯȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱǷȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ·ȱǯȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ
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ȱȱȱȱǯȱ1ȱȱǰȱȱȬǯǯǯȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
¤ǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱǰȱ
ȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱàȱǯȱȱ
ȱ·ȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱǰȱȱǰȱ·ȱȱǯ

Os Açores, para mim, são uma inspiração.
A infância, a inspiração absoluta
1ȱǰȱȱ³ȱȱȱȱȱȱǯȱȬǰȱȱ
ȱȱǯȱȱ¦ǰȱȱǰȱȱȱ¹ȱȱǳȱȬȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱǳȱȱȱȃǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯǯǯȄȱ¨ǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱǰȱȱ¨ȱȱȱ
ǯȱȱȱǰȱȬȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱȱęȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱǯǯǯȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ǰȱȱȱ¤ȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱȱǯ
Lembro-me que uma vez tinha que sair de lá, mas isto já muito mais tarde, e nessa altura sentia necessidade de estar lá e lembro-me no dia em que me vim embora
ȱȱ£ȱȃȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǵȄ
¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ¹ȱ ęǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ£ȱȱǯ
ȱȱàȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱ
ȱęȱȱȱȱȱ£ǯȱ¨ȱȱȱ£ȱȱȱȱ£¨ǯȱ
Não te sei dizer qual era a razão por que tinha que sair de lá na altura, mas tinha e
¨ȱȱǯ
De resto, quando estou cá, os Açores para mim são uma inspiração, sobretudo
ȱȱ¤ȱȱȱȱ¦ǯȱȱ³¨ȱȱȱ·ȱȱ¦ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǯ
A juventude é muito interessante, sim senhor, mas não tenho saudades de ter 18
ǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱŗŞȱǯȱ¨ȱȱ£ȱȱǰȱ¨ȱ
ȱȱȱŗŞȱǯȱ ȱȱȱǰȱǰȱȱŜŖǯȱȱȱȱȱ¦ǯȱ
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ȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱ¦ǰȱȱȱȱ
¦ǯǯǯ
ȱȱȱȱȱȱȱ¦ǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¨ȱ àȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¦ǰȱ ¨ȱ ·ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ
ǯȱȱȱȱ¡ȱǯ
Agora existem pequenos burgueses, pseudo-intelectuais, pessoas que não queȱȱǯȱȱȱȃȱęȱȱȱ¤ȱ¨ȱ¨ȱǯȱȱȱȱǯȄ
ȱȱ£ǰȱȱ¤ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯǯ
ȱȱȱȱȱȱ¦ȱȱȱǰȱǯȱȱ³ǰȱ
ȱȱǯǯǯ
ȱȱȱàȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǱȱ
³¨ǰȱǰȱǰȱǰȱÇǰȱǰȱÇǰȱȱǯȱ ȱȱȱȱ
pequena, gostei muito de ter nascido, vejo isso como sendo uma grande alegria, um
ȱǯǯǯȱȱȱǰȱȱǯǯǯȱȱȱȱ¹ǰȱ
ǰȱȱǯȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱǯ
ȱ¨ȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱǯ

E por isso eu quero ser povo
ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱǰȱǯǯǯȱ¨ǯ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¨ȱ£ȱ³¨ǯȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱǰȱȱǯ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱȱ
ȱǰȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ¨ȱ
ȱȱȱǯȱǯȱȱȱȱǰȱȱ·ȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱ
¨ȱȱǯ
ǰȱȱȱȱǰȱǰȱǯȱȱȱǷȱȱǯ
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Fátima Sousa, São80Miguel, 71 anos

História de Vida de Fátima Sousa

Sou a Maria de Fátima Sousa, tenho 71 anos, era Técnica Operacional numa escoǯȱȱȱ¨ȱ ·ǰȱȱǰȱȱȱȱŗřȱȱȱȱŗşŚřǯ
ȱ¥ȱǰȱȱȱŚĶȱǯ
ȱȱ·ȱȱȱȱŜķȱǰȱȱ£ȱ£Ȭǰȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱşȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ¨ȱÇǰȱàȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ ³ȱȱǰȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱ
quando ele se montou por sua conta, deu em beber, aí é que foi a minha desgraça e a
ȱ³¨ǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱęȱȱ
øȱȱȱȱęȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ
ǯȱȱȱ ³ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱȱ ȱȱȱǰȱ£ȱȱŘŗȱǯȱ
ȱȱŘȱǰȱȱǰȱȱ ³ȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱ
ǰȱȱŝȱâǯȱȱȱ¤ȱę£ȱȱ³äǰȱȱ£ȱȱȱ
£ǰȱȱ¨ȱǯ

Quando tiver algum homem que me toque, nunca mais tem mulher
ȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯȱȬȱȱȱȱȱàȱÇȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
Eu disse sempre, se passasse comigo uma coisa dessas, era só uma vez, nunca
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱǯ
Depois, com a Graça de Deus, andei sempre à procura de uma casinha, um teǰȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ£ǯ
¨ȱȱ¡ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱ
ȱȱ·ȱǯ
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ȱȱȱȱǰȱȱȱȱęȱȱęȱ·ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱęȬȱǯȱ
Havia outras meninas, da idade delas, que tinham coisas que elas não podiam ter,
ȱȱ¤ȱȱ£ȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱęȱȱȱ
ǯ

Saí com a roupa que tinha no corpo e nada mais.
Por isso é que aquela casa eram bocados de mim
ȱÇȱȱǰȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
para casa, quer dizer saía da garagem e entrava para a garagem, não era preciso estar
ȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱȱ
ǰȱ¤ȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱǯ
ȱÇȱȱȱȱȱęȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱȱ
¨ȱ¡ȱȱȱ£ȱȱǯ
ȱ¨ȱȱ·ǰȱȱǰȱȱǯȱ ¤ȱȱ¤ȱǰȱǰȱȱ
£ǯȱȬȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱǯȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱę£ȱȱ£ǰȱ
ȱ·ȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱęȱȱȱǯ
ǽȱȱǵǾȱȱǰȱȬȱ£ȱȱǰȱ£ȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ¨ȱȱę¡ȱȱ£ȱȱǯ

A infância
Andei na escola, trabalhava muito porque ajudava a minha mãe a cuidar dos
ȱ¨ǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱǰȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱŗŚȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱȱęǰȱȱǰȱǯ

O meu pai dizia: “Não quero saber, eles estão a aprender uma profissão.”
ȱȱ¨ǰȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱ
casa, que aquela casa é mais minha do que do meu ex-marido, porque era o meu
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¨ȱȱ£ȱǯȱ£ȱȱȱȱǰȱǰȱǰȱȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱ
também, Deus levou-o e ele era um santo de um irmão, que aliás os meus irmãos são
ȱȱǰȱȱǯ
ȱȱǰȱ¤ȱȱȱ¤ȱşȱǰȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱ
de carros com o meu vizinho de cima, disse-lhe “Se o meu irmão não estivesse na
·ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȄ
ȱȱȱȱŘřȱȱȱŜřǯŖŖŖȱǯ
ȱȱȱȃȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ¦ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȬȱǯȄ
ȱȱȱȃ1ȱȱȱ¨ǯȄ
ȃ ¨ȱȱ£ǵȱ¨ȱȱǳȄȱȱȱȱǯ
ȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ¨ȱǯȱȱ
vezes diziam ao meu pai “Aquele rapaz está ganhando pouco” e o meu pai dizia
ȃ¨ȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱę¨ǯȄ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ³ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
de primeira, de fazer cabeçadas, coisas para os cavalos, coleiras para cães, era um
ęȱ¡ǯ
O outro abaixo, aquele que já faleceu, era um grande carpinteiro, sabia fazer
Çǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¨ǰȱȱǰȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱ¡ȱȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱ
¨ȱȱȱǰȱ·ǯ
ȱ¨ȱȱ¥ȱ¨ǯȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ¡ȱȱȱ
¨ȱȱ¤ȱǯȱȱȱȱàȱȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱ
operário mais novinho que entrou naquela fábrica, que até veio um Bispo e deu-lhe
ȱȱÇȱęȱȱǯ
ǰȱ¡ȱǰȱ·ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱǯȱ¨ȱ
ȱȱǰȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱǯȱȱȱǰȱȱ¨ȱǯȱàȱ
ȱȱȱęǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱǯ
Abaixo deste há uma menina que faleceu com 2 anos, mas tenho uma outra irmã,
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Ȭȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ£ȱȱśŝȱǯȱ
ȱȱȱ£ȱŜȱǯȱȱȱȱȱȱ¤ȱśŗȱǯ
ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱȱęȱȱ·ȱ·ȱȱ·ȱȱȱęȱ
ȱǰȱȱ¤ȱȱàǰȱǯȱȱ·ȱȱȱ¥ȱȱȱ£ȱ
ȱȱ¤ȱȱàǯȱȱ·ȱȱȱǯ

Sou aproveitadeira, muito organizada e tenho carteira profissional de cozinheira
Adoro os meus vícios, coisas de cozinha que eu gosto muito, também tenho carteiȱęȱȱ£ǯ
Tirei dois Cursos, que não havia aqui as escolas, como há hoje, de Hotelaria e tirei
·ȱȱȱȱȱ ³ȱȱȱȱȱ ȱǯȱȱȱȱȱęǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱ
¤ȱ¨ȱ³ȱȱȱ¤ȱȱȱȱǯȱ³ȱȱȱȱȱȱ·ȱ
ȱǯȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱaproveitadeira,
ȱȱ£ǯ

Deu em beber, estava nos cafés, uma tristeza
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ¨£ǯȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱàǰȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱ
¤ǰȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȃȱȱ¤ȱȱȱ¨ǯȄȱ
ȱęȱȱȱȱȱȱȱȃ¨ȱȱ¤ȱȱǯȄȱȃ¨ȱǯȱ
Tenho os pés bem assentes na terra, não vou sair da minha casa, para ir mal para um
ǰȱȱȱ¨ȱȱȱǯȄ
ȱȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱǰȱȱęȱȱȱȱǰȱȱǯȱ
ȱęȱȱȱȱȱ¡ǯȱȱȱȱȱęǰȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǯȱȱǰȱȱ
·ȱȱȱàȱȱȱǰȱ·ȱȱǯȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȃȱ¤ǰȱȱȱȱȱǳȄȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱ ¤ȱ¤ȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱ
ȱ³ǰȱȱȱȱȱȱ¡ǰȱ¨ȱȱȱ ȱȱȱȱǯȱ ȱ
à consulta e ela disse “Se chegar a ir a algum lado, vou ser sua testemunha, vou estar
ǯȄ
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ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ³ǯȱȱȱ·ǰȱȱ£ǯ

Quem sabe trabalhar dá a volta à história
Eu estava todo o santíssimo dia, fechada numa escola, trabalhando como uma
ȱȱȱȱȱ·ǰȱȱȱǰȱȱǯȱ ¤ȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱǯ
¨ȱȱȱȱȱ£ǰȱ¨ȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
volta à coisa e quem sabe trabalhar dá a volta à história, mas nunca dizia falta batata ou
ȱǯȱȱǰȱȱǯ
Uma vez fomos fazer umas compras e quando paguei ele disse “Isso já tem 500
ȄȱȱȱȱȄȱ¤ȱȱǯȄȱȱ¨ȱǰȱȱȱȱȃ ¤ȱȱǯȄ
Mas o dever dele, como tinha pouco dinheiro, era dizer em casa “Vê o que é
ȱȱȱȱȱȱȬǯȄȱ¨ȱȱȱȱ£ȱ¤ȱȱÇǯȱȱ
disse-lhe “Se quiseres dás-me o dinheiro que tencionas para as compras, eu só compro
ȱȱȱǯȄȱȱȱȱȱǰȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ £ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ęǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱȱǰȱȱâȱȱ£ȱÇȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
£ȱȱȱǰȱÇȱȱǰȱ¨ȱ·ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¤ȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Ele ia sempre à América comigo antes do neto nascer, quando trabalhava por conta
ȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱǯ
Mas houve um ano em que lhe disse, ele já estava trabalhando por sua conta, “Se a
ȱȱ¥ȱ·ȱȱȄǰȱȱȱÇȱȱ¤ȱȱǯ
ȱ¥ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ£ȱȱǰȱȱ¨ȱǰȱȱęȱǯȱȃ¨ȱǰȱȱȱȱ£ǯȄ
ȱȱȱȱȱȱ¥ȱ·ǯȱȱ¤ȱǰȱȱȱęȱ
ǯ
ȱę£ȱȱȱ£ȱȃȱ¤Ȭȱȱ¥ȱ·ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱǯȄ
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ȱȱę£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱę£ȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱǯȱȱȱ£ȱȃ¤ǰȱȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱ¤ȱǰȱ¤ȱǯȱȱ¤ȱȱ·ȱȱ¨ȱǵȄȱȱȱȱȱ¹ǰȱ
ęȱȱȱȱȱ³¨ǰȱȱ£ȱȱȱȱ¨ȱȬȱȃȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱȱȄǰȱȱ³ȱǯ

Muito que eu passei e agora tenho paz
Por isso foi assim, muito, muito que eu passei, mas com a Graça de Deus estou
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ¨ȱȱǯȱȱàȱȱ
£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱęȱȱǰȱȱȱ³¨ȱȱ¨ȱǰȱ¤Ȭȱȱęȱ¤ǯȱȱ
¨ȱȱȱ£Ȭȱȱȱǯ
ȱȱàȱȱȱȱȱȱŝȱǯȱȱȱŝȱȱȱȱȱ
casa da Condessa Albuquerque, 7 anos que ele se aguentou com uma armação nova,
ǰȱȱȱǰȱǰȱęȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱ³ǰȱȱȱǰȱȱ·ǯ
ȱǰȱȱǰȱȱǰȱ¨ȱȱ¡³¨ǰȱ¨ȱȱ¡³¨ǯ
Lavava a roupa da escola e fazia tanto trabalho que, às vezes, para passar uma
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱ¤ǰȱȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱęǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ·ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱ ³ȱȱȱȱǯ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱǰȱȱ£ȱę£ȱ¤ȱǯ
ȱȱŘŖȱǯ
¤ȱȱřŖȱȱȱǰȱȱŚŖȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱ·ȱȱęǰȱȱ¨ȱȱ·ǰȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȃȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱ¨ȱǯȄȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱęȱȱ£ȱ
·ȱȱ¥ȱ£ǯ
ȱȱǯȱ³¨ȱ£ȱȱȱȱȱǯȱÇȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱàȱȱȱ·ȱ
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quando vinha da América e lá já estava tudo feito então jogava às cartas com as
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱ³ȱȱȱǯȱęǰȱ
ȱ£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱ
ęȱȱȱȱȱ¨ȱÇǯ

Mesmo com as minhas desgraças todas, sou alegre
¨ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱ³ȱǰȱȱǯȱǰȱȱ ǰȱȱ
morrer, dizendo coisas para rir que mete medo e nem podia falar, que deu-me um
ȱȱȱǰȱȱȱ¨ǰȱȱȱ¨ȱǯ
Tinha muita febre, às vezes falava, outras não podia falar, mas eu estava no meu
Ç£ǰȱȱȱȱÇ£ǰȱǰȱǯȱȱȱȱȱȱȃȱȱ
para o sangue grosso, é dinheiro para isto, para aquilo, é dinheiro para aquele outro”
e eu não podia falar, mas disse “Ah, mas é fácil senhora, há um remédio barato para
ȱȱǰȱäȬȱ¤ǰȱȬȱȱȱ¤ȱ¨ȱęȱǯ
ȱȱȱȃXȱȱ¤ǰȱ¨ȱȱȱ£ȱȱǯȄ
ȃǷȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱǯȄ
ǳȱȱȱȱŗķȱȱ£ȱȱȱȱǰȱȱŗķȱȱȱȱȱ·ȱ
ęȱȱ ȱȱȱ ǯȱȱȱ·ȱȱ·ȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ cas pessoas na Enfermaria e era no Hospital Velho, aquilo tinha uns sobrados, que
£ȱȱǯȱȱ£ȱ£ȱȃǰȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱȱ
naquele presépio” e eu, coitadinha de mim, não podia andar nem nada, estava semȱȱǰȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱęȱȱǯ

Foi depois disso que ele me bateu
ȱȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱȬȱȱøȱȱâǰȱ
ȱȱ¨ȱǰȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱǰȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȃȱȱ¨ȱȱȱȱęȄǰȱȱàȱȱȱȱ
ȱȱȱǯ
ȱ¥ȱȱȱȃȱ·ȱȱȱȱȱǵȄǰȱ¤ȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȃȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱǵȄ
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ȱǯ
àȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱȱ¨ȱȱȱȃȱ¤ȱ¤ȱǯȄȱ
A minha irmã já sabia que aquilo estava tudo torto e retorto e disse “Já vou para cima
ȱȱȱǯȄȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ¨ȱ
podia dizer “Já vou para aí” porque ele não aceitava, mas a minha irmã veio e vim
ȱȱȱȱȱ ǯȱȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱǰȱȱ¦ȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱ
até uma pessoa que eu conhecia e disse para um médico que apareceu “Ó senhor,
¨ȱȱȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱȄȱȱȱǰȱę£ȱȱ
diagnóstico e disseram que era uma apêndice, mas não era apêndice nenhuma queǯȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱÇȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱàȱȱȱȱȱ¥ȱśȱǯ
ȱÇǰȱȱȱ¨ȱȱ¤ǯȱȱȱȱǰȱȬȱȱ
ver o que é que eu tinha e o médico disse “A senhora não tinha apêndice nenhuma,
ȱȱę£ȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱȱøȱ
ȱǯȄȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
e depois aconselhou-me, quando eu estivesse melhorzinha, a ser operada diretamenȱȱâǰȱȱȱǯȱÇȱȱȱȱ¨ȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱŘŗȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱâǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱęȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱ¨ȱȱȱȱǰȱ·ȱȱ³ȱàǯ
Depois disso fui para Coimbra por causa de um rim e havia uns tubos que nunca
ȱ¤ȱȱ¨ȱȱȱ¤ȱȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȱǰȱȱ³ǰȱȱ¤ǯȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ǯȱ ·ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
·ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ·ǯ
ȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¤ȱ·ȱȱǰȱ
¨ȱ·ȱȱ ȱȱȱǯȱ1ȱȱǰȱ·ȱȱǰȱ·ȱȱǰȱȱ·ȱȱ
as camionetas, sai agora a camioneta para o Porto Formoso, sai a camioneta para tal,
ȱȱÇǰȱȱȱâǰȱȱ·ȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ
ȱǯ
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Uma amiga santa, um gatinho muito lindo
Conheço mais sítios, que eu já tinha ido ao continente antes disso, com saúde
ȱ ȱ ·ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Tenho uma amiga de Aveiro que esteve lá internada, a Dona Arminda Tomás, uma
ȱȱǰȱȱǰȱȱȱǰȱǯȱȱȱȱȱ
¨ǰȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱȃǰȱàȱǰȱ·ȱȱȱȱȱ³ǯȱ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȄ
Fui entrevistada na casa da Condessa, onde eu morava, pela Margarida Pereira
ǽǾǰȱȱȱȱ¹ȱ·ȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱ¤ǰȱȱǯ
ȱȱȱȱȱ¹ȱ·ǯȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
“Não, eu só tenho dos meus livros e do meu gatinho”, que eu tinha um gatinho muiǰȱȱǯ
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Gabriela Mota Vieira,90São Miguel, 57 anos

História de Vida de Gabriela Mota Vieira

ȱȱ ȱȱǰȱȱśŝȱǰȱȱ£ȱśŞǯȱȱȱȱ
řŝȱǯ
Sou reformada, nasci em Vila Franca do Campo porque a minha avó vivia em
ȱ ³ǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱęǯȱȱȱÇȱȱȱ¨ȱřȱ£ȱȱřȱȱȱȱȱȱĚ¹ȱȱȱǯȱȱȱ£ǰȱȱǯǯǯȱ
Parecendo que não, isso deu uma certa equidade, se é que se pode dizer e obrigou, no
ǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
Independentemente de eu considerar que os meus pais eram uma família conservadora, mas não tão conservadora, vendo agora à distância, porque vivíamos
ȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱàǰȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
£ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱǯ
àȱàȱÇȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱȱȬȱȱȱâȱȱȱȱȱȬ³ȱȱȱȱȱ³¨ǰȱ
àȱÇȱȱȱȱȱȬ³ȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱ
iam para a casa de banho lavar-se, aprontar-se e depois na semana a seguir era ao
¤ǯȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ¤ǰȱâȱȱ³ȱȱ¤ǰȱȱȱ
àǯǯǯ
ÇȱȱȱȱȬȬȱǰȱ¥ȱǰȱȱ·ȱȱǵȱ
ȱȱǯȱȱȬȱǰȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ
ȃȱȱ¤ȱȱǷȄȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯ
ȱȱ³ȱ³ȱȱǯȱȱȱȱęȱcente e a minha mãe começou achar, que para eu ir ao cinema, que era a alguns
metros da minha casa, devia ir com o meu irmão mais velho, mas o meu irmão mais
ȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȃ¨ȱǷȱȱȱȱȱśŖŖȱȱ
¨ȱȱ¤ȬȱȱǷȄȱȱÇȱȱǷȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱȱ¡ȱȱǷȱ¨ȱȱ¡ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱ¨ȱȱȱ¨ȱęȱȱǰȱ¨ȱ
Çȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱÇȱȱǯȱȱȱȱ
¤ȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ

O Clube Naval
Não sendo os meus pais muito religiosos, tudo o que era regra eles achavam
ǯ
ȱȱàȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ£ȱȱǯ
Uma das coisas que achei espectacular na minha infância foi o facto de nós serȱȱęȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ·ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ¨ǰȱę£Ȭȱàȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱàȱÇȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯ
Tudo o que havia no Clube Naval, natação, vela, estava disponível para nós usuȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȬȱǰȱǯ
E eu comecei a reparar que algumas raparigas, muito mais tarde me disseram,
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱ·ȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ǰȱ Çȱ ȱ
casa todos juntos, sempre a cuidar uns dos outros, passávamos toda a tarde no Clube
ȱȱȱÇȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱ£ǰȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
bem, quero dizer, eu tinha os meus irmãos e a diferença não era assim tão grande
ȱȱȱ¹ȱȱà¡ǯ
¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱ
mim só havia as diferenças físicas, porque tudo o que eles faziam, eu também fazia
ȱȱȱ£ǯ
Sei que não é uma coisa que as feministas concordam muito, mas acho que os
ȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱȱÇǰȱȱęǰȱ¡ȱÇȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
ȱǰȱ¥ȱ£ǰȱȱȱ¹ȱǯ
Eu nunca fui muito muito feminina, sinto-me feminina na minha maneira de ser
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱǯ
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O que mudou na minha vida depois do 25 de Abril
ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȬȱǯȱàȱȱȱ
¨ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
A Igreja, antes do 25 de Abril, era onde os jovens podiam ter alguma acção, alguȱ³¨ȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
¨ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ¡ȱȱȱǯȱ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ³ȱȱȱǰȱȱȦȱǰȱȱçávamos com as nossas ideias, falávamos de certas coisas ou questionávamos, por
¡ǰȱ ȱ £ǰȱ ȱ ³ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ęȱ ǯȱ ¨ȱ ·ȱ
que ouvíssemos essas coisas em casa, porque se isso era uma coisa que os meus pais
ǰȱȱȱȱȱǯȱàȱ³¤ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ ȱȱàȱȱȱŘśȱȱǯ
àȱȱȱŘśȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱǰȱȱȱàȱȱǰȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ¹ǵ
ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ
Ƿǯǯǯ
ȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱęȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱÇȱȱȱȱȱȱ£ȱǯ
Se queres que te diga a certa altura eu já não sabia onde estavam as pessoas, mas
era muito comovente e isso eu nunca mais esqueci e ainda hoje em dia, quando me
ȱǳȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯ
Eu lembro-me de ir com os nossos pais, era como se fosse um passeio ou ia ver-se
ȱȱȱǰȱȱȬȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱęȱȱǰȱ¹ȱ£ǰȱȱ¤ȱ¨ȱǰȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱȱȱ¡ȱǯ
¨ȱ³ȱ·ȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
na tropa, alguns tios meus estudaram através da Marinha que era a forma que as pesȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱ
ȱ£ǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Ȭȱȱȱ£ȱȃXȱ ǰȱȱȱǯȱ¨ȱǯȱȱ
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ȱ¨ȱǯȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱǯȄ
E quando se dá o 25 de Abril e eu começo a ver toda uma Igreja egoísta e toda uma
ȱȱȱȱàǰȱȱȱ³¨ȱǯ
Ȭȱȱęȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱÇȱȱ
adultos e que achava que me tinham enganado, que tinham enganado toda a gente da
ȱ·ȱȱȱȱ¥ȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ
£ȱȱ¨ȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱŘśȱȱǰȱȱȱ¡¨ǯ
Aparentemente, eu senti que as coisas não se passaram aqui como no continente,
ȱ¨ȱǯȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ¡¨ǯȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱ³ȱȱȱ¤ȱȱǯ
O meu irmão mais velho, amigos dele e depois eu, juntavam-se, falavam da política e depois tinham alguns mais velhos que já faziam parte clandestinamente de
ȱÇǯȱȱȱȱÇȱȱȱǷ
ǰȱ£ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱǯ

A enfermagem na minha vida
ȱȱ¤ȱȱŘśȱȱȱȱȱęȱǯȱȱȱ¨ȱ
e houve até um ano que eu acho que ninguém se inscreveu na Universidade e como os
meus pais, principalmente a minha mãe, que era o leme da casa, viam que havia muita
Çȱȱȱȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱǯ
·ȱȱ¥ȱ¦ǰȱȱȱȱȱ£¨ǯ
ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Mas como não havia possibilidades económicas de ter-me lá fora sem fazer nada,
¤ȱȱȱÇȱȱ¤ǯȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱ³¨ǰȱȱ
que a gente devia ir à Escola de Enfermagem, saber o que estava a acontecer e nos
ǯȱȱȱȱ¥ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱ ǯȱ
ȱȱȃȱęȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱȱȄǰȱȱȱȱęȱȱ£ȱ
ǰȱ·ȱȱȱȱȱȱǯ
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E havia uma coisa que eu já não me lembrava que era o serviço cívico, que era
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ
para o meu crescimento e então fui para Escola de Enfermagem, mas com a noção
“O que aprender na Escola de Enfermagem vai ser bom para mim, como mulher, mas
·ȱȱ¨ǯȄ
Foi muito interessante, gostei muito e pensei que ia ser um primeiro ano e tudo o
ȱę£ǰȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱnado com maternidade, saúde pública, obstetrícia e então achei que aquilo ia ser uma
coisa que me ia abrir horizontes e dava assim alguma segurança, ia aprender coisas
ǯȱ ȱȱȱǯ
ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱ³¨ȱȱȱȱȬȱ£ǯȱȱȱȱfermagem foi o oposto, mesmo que estivesse a mudar o programa e houvesse maior
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¥ȱǯ
Tive um professor de Psicologia, que achava que a Escola de Enfermagem não
ȱȱǰȱ·ȱÇǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱǯȱ ¤ȱȱǯ
E ela é que nos disse, mais tarde, que nos tinha aceitado pois achava que nós
Çȱęȱȱȱȱǯ

O meu primeiro imperativo categórico
ȱęȱȱǰȱȱȱàȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ǯȱ àȱ ¨ȱ Çȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ
ȱǯȱȱ·ȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ³ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱàǯȱ¨ȱȱ
¥ȱǰȱ¨ȱȱ³¨ȱȱǯȱȱȱøȱȱ¨ȱȱ¥ȱǯ
Toda a gente foi à missa, a minha família estava lá dentro e eu estava cá fora, a
ȱȱȱȱȱ³ǯȱ¨ȱȱȱ³¨ȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱ ǯȱȱȱ¨ȱȱȃȱÇǰȱ¨ȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱǯȄ
ȱȱȱǰȱȱ¥ȱȱ¨ȱ£ȱȱǯȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱȱȱà¡ǯȱȱ·ȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ³ȱȱǯ
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ȱȱȱȱȱȱǯȱ¤ȱȱȱȱȱȱ¥ȱ³¨ȱȱȱǯ
Antes do 25 de Abril, uma Enfermeira, aluna da Escola, não podia ser vista, por
¡ǰȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱŘśȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱ¨ȱȱȱę¨ȱȱȱǰȱȱȬȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱȱǯȱ¡ȱ³¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱǰȱ·ȱȱę¨ȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱ£ǵǷ
ȱàȱȱę¨ȱ·ȱǯ
Senti que o Hospital era muito masculino, muito médico-cêntrico e nós éramos
ȱǰȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱǰȱȱę¨ȱ·ȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȦȱȱȱÇȱȱȱ¨ȱȱȱę¨ȱǳȱȱȱǰȱ·ȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ
¨ȱ£ȱȱȱȱȱǯȱàȱȱȱŘśȱȱȱȱȱ
tempo depois, já tinha acabado o curso, quando o curso de Enfermagem passa para o
ȱȱȱȱàȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱ
ȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ³¨ǰȱȱȱȱȱȱę¨ȱ·ȱȱę¨ȱȱȱȱȱȱȱȱÇęǯȱȦȱȦȱ
também fazem investigação, muito necessária na prevenção, nas comunidades junto
ȱ³äȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱę¨ȱȱȱȱǯ
ȱ ȱȱȱȬ¹ǰȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱę¨ȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ę¨ǰȱ ȱȱę¨ȱȱ·ȱȱȱȱǯȱȱ·ȱ³ǰȱȱ
ȱ·ȱȱȱȬǯȱàȱȱ·ȱȱ¤ȱȬǯȱȱ
ȱȱÇǰȱȱ¡ǰȱȱȱȱȱȱȱǯ

Uma mulher Enfermeira-Chefe
ȱ ȱȱ³ȱ¨ȱȱǯȱȱ¤ȱ¨ǯȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱ ǯȱ
ȱ ·ȱ àȱ ǰȱ ¥ȱ £ȱ Ȭȱ ³äȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ
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ȱ¡ȱȱȱȱȱęȱȱȱǯȱȱ£ȱ
ȱȱ¹ȱȱȱǯȱȬȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱàȱȱȱȱǯȱ
ȱàȱ£ȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱȱęȱȱǯȱàȱ¡¤ȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱ£ǯȱ ȱ
que quando o médico estava lá, nós fechávamos as cortinas e quando o médico não
ǰȱàȱÇȱȱǯ
ȱȱȱęȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱ
ȱ³ǰȱȱȱǰȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
nome, disse a minha família e a família da minha colega “Nós somos mulheres e
ȱęȱȱȱȱȱȱȱęǯȱ¨ȱȱ·ȱȱȬǰȱȱȱ
ǰȱȱȱǰȱȱ£ǯȄȱȱȱ³ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱ¨ȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱ¥ȱȱȃȱȱǰȱ¨ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȄȱȱȱȱȱȱȱȱ
³äǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ǯ

O sindicalismo. A consciência social. As lutas.
A campanha da despenalização do aborto
Sendo militante, a determinada altura da UDP e depois do Bloco de Esquerda,
ȱȱȱøȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱÇȱ
ǯȱȱȱȱȱ¨ǯȱ ȱȱǯȱ£ȱȱȱȱ
ligada aos militantes do partido e acho que foi a luta mais bonita que eu já tive, mais
ęǰȱȱȱ£ȱȱ³¨ǰȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱ
Ƿ
¤ȱȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱęǯ
Percebendo as implicações da falta da despenalização, deu-me uma consciência
ȱȱ¡¨ȱȱȱȱȱ£³¨Ƿ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¹ǯȱ ¨ȱ ȱ
³äǰȱȱȱǯ
·ȱȱȱ¹ǯ
ȱȱ£³¨ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱ·ȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯȱ ¤ȱ
uma luta parecida, agora, que é a das famílias, casais do mesmo sexo, não poderem
ȱ¨ȱȱǰȱ¨ȱȱǯ
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Tenho a noção de que houve muita gente que se associou à luta, que eu não
ǯȱȱȬȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱŗķȱȱȱȱŘķȱǯȱȱȱ
ŗķȱ ȱ ȱ ¹ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǵȱȱȱȱȱȱǱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
ȱȱȱøǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ¤ǰȱ
ǯȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱÇǯȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱ¥ȱǯȱȱ·ȱȱȱ£ȱȱǵ
As pessoas que tinham dinheiro iam para fora, algumas não tinham, mas peȱȱȱȱǯȱȱ¥ȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ·ȱ
ȱȱǯ
ȱȱ£ȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱę£ǰȱǰȱ
ȱȱ¥ȱ£ȱ¨ȱ£ȱȱǯȱȱȱȱȱ³äǯȱ
ȱȱȱ ǰȱ¤ȱȱȱ³äȱȱÇǰȱȱ³ǯȱȱȱ
mesmo é que o debate de que o Sistema Nacional de Saúde gasta mais dinheiro com
a despenalização, é um falso problema, porque uma pessoa que queira abortar hoje,
¨ȱȱȱȱȱ ȱȱ³äȱȱȱȱ³ǯȱ £³¨ǰȱ
ǰȱ³¨ǯȱ ȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱ³äǵȱȱ
¤ǯȱàȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱ£ȱ¡ȱȱȱ
ȱ¨ȱȱȱ£ȱȱǰȱ·ȱȱ¨ȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǷ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ £ȱ ȱ ǯǯǯȱ ¨ȱ ziam no Hospital, mas faziam nas Clínicas e nos Consultórios, acesso à medicação e
ȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱǯ
Às vezes faziam automedicação, usavam agulhas, que introduziam para romper
ȱȱàǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ³äȱȱȱȱ
³äȱȱȱȱȱ ǯ
As mulheres a seguir ao 25 de Abril entraram numa dinâmica ganhadora
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Acho que os homens da minha geração libertaram-se da cintura para baixo, mas
¨ȱȱȱȱȱȱǯȱ Ȭȱȱ¡ȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱǯ
ȱȱ£ȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱęȱȱȱȱȱǯ
A pessoa com quem casei, uma pessoa inteligente, que conseguiu fugir à tropa
clandestinamente, correndo risco de vida, tendo um pai militar, passa para França
ȱęȱȱǯȱȱȱȱęȱȱȱǰȱ¤ȱȱȱŘśȱȱǰȱ
ȱȃ1ȱȱȱȱÇȱȄȱȱ¨ȱȱȱȱȱęǯȱ¡ȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱ¡ȱȱ³ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ·ȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ
numa fase de profundo descontentamento, muito desiludida, entristecida e ele sendo
uma pessoa que à partida sempre julguei revolucionária, era-o nas ideias, mas não
ȱ³¨ǯ
Voltando ao tema do movimento da FLA [Frente de Libertação dos Açores] em
ŝŚȦŝśȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘśȱȱǰȱȱȱȱÇȱ
ȱǯ
ȱ ȱ ¤ȱ ȱ Řśȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¡¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
³¨ǰȱȱ¹ȱȱǯȱȱȱȱȱȱÇǯȱ ȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱǰȱÇǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
agora era para comprar livrinhos que explicavam o que era a classe trabalhadora, os
ȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱ
ȱ£ȱÇǯ
ȱȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱǯȱ ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱŘśȱȱǯȱȱȬȱȱȱǰȱȱ·ȱ
ȱȱ¹ȱȱȱȱÇǯȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ³¨ǰȱȬȱȱȱȱäǯȱ ȱȱȱȱȱäǯȱȱȱ
ȱȱ¤ǯȱ·ȱȱȱäȱȱȱǯȱȬȱ
ȱȱȱȱȱȱ·ȱ£ȱȱ¨ȱ¥ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ·ǯȱȱ¨ȱȱȱ¤ȱȱàȱȱȱǰȱ
ȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱ·ȱȱȱ£ǯȱ ȱȱȱ
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ȱÇȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱǻȱȱȱȱǼǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱÇǯȱȱȬȱǯȱȱǰȱ
houve um colega que disse “Não fala de política, mas fala de mulheres e disto, disto
ȱǯȄȱȱȱȱȱ¨ȱǯ
¨ȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱŘśȱȱȱȱ
âȱȱ¨ǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱ
discussão, na Casa dos Açores, em Lisboa, de estar lá e foi discutido isso, que tam·ȱȱȱäȱȱȱȱ³ȱȱǯȱȱ£ȱȱȃ¹ȱ
Ȭȱȱȱȱ¡ǰȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯȄȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱřȱ¨ȱ
ȱřȱ¨ȱĚȬȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱǰȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱǰȱȱȱǯȱȱ
ȱ¦ȱÇǰȱȱȱȱȱǯ
ȬȱȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱpeto e de ter tomado consciência, ganhava acima da média, nada me impedia de ser
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ àȱ ȱ
ȱȱ¹ȱȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱ¹ȱàǯȱȱȱȱ¨ǰȱȱ ȱ äȱ ¤ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ Çȱ ¤ȱ ȱ
visto aquela história há muito tempo, que eu me ia separar e voltava sempre atrás,
ȱȱȱ¹ȱ£ǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ¤ǯ

Que coisa de boa! Ter essa noção de liberdade!
Mas houve uma vez que eu disse “É hoje, não quero que ninguém me ajude,
Ȭȱ£ȱȱȱǯȄȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȃǰȱȱȱǰȱȱȱęȱȱȱǯȄȱȱȱȱǰȱ¡ȱ
ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱŗśȱǰȱȱ¹ȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱȱę£ȱȱ³ǯ
ȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱ¨ȱ
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ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱȱȱ·ȱȱȱȱȱàǯȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
consciência que a verdade está do nosso lado, não há nada que nos agarre para nós
ȱȱȱǯ
¤ȱȱȱǯȱȱęȱȱȱ£ǰȱȱȱ£ǰȱ
ȱȱȱȃęȱ¨ȱ·ȱ¨ȱȱȱ£ǯȄȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱęǰȱȱ£ǯǯǯȱ¨ȱ·ȱȱ
ȱȱ¤ǯǯǯȱ
Lembro-me de ter ido passar férias para o Algarve, a casa do meu irmão com o
ȱęȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱ·ȱȱȱȱȱ³ȱȃȱȱę£ǰȱȱ
·ȱȱ¨ȱǰȱȱȱ·ȱȱǵȄ
ȱȱȱȱǷȱȱȱ³¨ȱȱǷ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱÇǯȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱę£ȱȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ¨ȱ·ȱȱÇǯ
Se me perguntares se eu gostava de ter um companheiro, até gostava, mas não sei se
ȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱ
·ȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱǯ
Vejo meninas, raparigas desgostosas porque não têm namorado ou companheiǯȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱǯ
Não ter companheiro não me torna infeliz, porque tenho uma autonomia, uma
ǰȱȱ³ȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱ·ȱȱȱâȱäǯ

Dificuldade de duas pessoas viverem juntas
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ¨ǯǯǯȱȱȱȱ
também cria situações injustas para os homens, que eles, às vezes, não sabem como é
ȱȱ¨Ȭȱǯȱȱ·ȱ¨ȱÇȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ äȱ ȱ ęǰȱ ȱ ¡ǯȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱę£ȱȱ
percurso até às vezes em questões políticas, mas às vezes fazem-me perguntas que
ȱęȱȱȱȱ·ȱÇǵ
Eles acham que eu não mudei muito do meu tempo do liceu, acham que eu gozo
ȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱǯȱ ¤ȱȱȱȱȱ
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ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ Ȭȱ ȱ
ǰȱȱȱǰȱ¨ȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱǯȱȱȱ¤ȱ
¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǳȱ¤ȱȱǯ
ȱ·ȱę£ȱȱ¦ȱȱ¤ǯȱȱȱÇȱȱȱ
Çǯȱ
ȱ·ȱȱ¨ȱȱ·ȱȱȱ¥ȱȱȱ³¨ȱǯ
Entretanto há momentos que me dá os tais imperativos, esteja sozinha ou acomǯȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ³ǰȱȬȱȱ
ȱ¨ȱȱȱǯȱȱ·ȱÇȱȱȱ¨ȱȱǵǷ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¡ǯȱ ¨ȱ ǯȱ ȃȱ ¨ȱ ȱ ȱ
ȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱ·ǯȄȱ¡ȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱ¡ȱȱȱȱÇǰȱȱ·ȱÇǵȱȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱǷȱȱȱǰȱȱÇǯȱȱȱ
ȱÇȱȱ³ǯ
ȱȱàȱȱȱàǯȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȃ¨ǰȱȱ¨ȱȱȱ·ǯȄ
ȱȱ³ȱȬȱȱȱȱǯȱȱȬȱȱȱȬȱǯȱȱ·ȱÇǵ

Os Açores no movimento de apoio a Timor Leste
ȱȱ·ȱȱȱȱ³¨ȱȱ³ǵȱȱȱ¹ȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ Ƿȱ ȱ ³¨ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ
ǯȱ·ȱȱøȱ¤ȱȱȱȱǯȱȬȱȱȱ
ȱȱȱøȱȱȱǰȱÇȱȱȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱ¹ȱȱȱÇǰȱȱ¤ǰȱ£ȱǯȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
¤ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱäȱȱÇǵ
ȱÇȱ·ȱȱäȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ¨ȱ·ȱàȱȱȱǰȱ·ȱ¤ȱȱȱǯ
ȱ·ȱȱȱȱǵȱȱ·ȱȱȱǯǯǯ
1ȱȱ¨ǯǯǯ
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O que é que faz as pessoas serem revolucionárias?
Depois daquela grande manifestação, mais ou menos espontânea, pensei que
ȱȱ³ǰȱȱȱȱȱǯȱ ȱǯȱ¨ȱȱȱȱ¤ȱ
ȱ¥ȱǯȱ ¤ȱȱȱȱǰȱǯȱ ¤ȱȱȱ¤ȱȱ
ȱȱ¤ȱȱȱǯ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱǯȱ£Ȭȱ¨ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱǵ
A juventude neste momento tem uma facilidade de se movimentar pela Europa,
¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¨ȱȱȱǯ
Esta dinâmica das pessoas viajarem até com muito pouco ou quase nada, fazendo pequenos trabalhos e ganhando, havendo parcerias de trabalho, trocas de servi³ǰȱȱ·ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ȱ·ȱȱȱȱ³¨ȱǰȱȱ
ǰȱȱ¹ȱǯȱȱȱȱ¨ȱ¹ȱȱȱǯ

A minha profissão aproximou-me muito das pessoas idosas
¤ȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǳȱȱȱâȱȱȱȱ
ǯȱ·ȱ¤ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯ
ȱȱ·ȱ·ȱȱȱȱȱÇǯȱȱȱȱ£ȱ¤ȱȱ
ǯȱȱ£ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱÇǰȱȱęǰȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱàǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¹ȱǰȱȱȱ¹ȱǯȱȱȱȱȱęǰȱȱÇȱȱȱęǯ
ȱȱȱȱȱȱę¨ȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
ǯȱ ȱ ¹ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱǰȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱǯ
E eu, e isso foi um médico que esteve internado que me disse, era recém-forǰȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȃȱȱ
ǰȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ȱǯȱȱȱȱȱȱ¹ǰȱȱ¨ȱȱȱǯȄ
ȱȱȱȱȱ³ȱȱ·ȱȱǯ
A minha mãe tem amigas que estão institucionalizadas, eu levo-a lá ou trago-as
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯ
·ȱȱȱȱÇȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
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ȱȱȱȱ¨ȱ·ȱȱ¨ȱ¤ǯȱ¨ȱǰȱȱȱȱȱȱ
achava que quando ia lá, com a minha mãe, tinha pouco contacto com a amiga da
ȱ¨ǰȱȱȱ³¨ȱ¥ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱǯǯǯ

Ser Enfermeira de profissão e de personalidade
ȱȱȱȱȱę¨ǰȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱäǰȱȱ£ȱȱ
ȱǰȱȱ¹ȱǯȱȱȱ¹ȱ¨ȱȱ¤ǯȱ
ȱǰȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱàȱàǯȱȱȱ
ȱàȱȱȱ³¨ȱÇǯ
ȱ ȱ ¨ȱ ęȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ę¨ǯȱ
Lembro-me de ter observado mulheres vítimas de violência familiar, de as confrontar
ȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ£ȱȱȱ
ȱ¡ȱȱȱȱǯȱȱÇȱȱȱäȱȱ¨ȱȱȱ
³ǯ

Antes do 25 de Abril havia repressão
ȱ¨ȱ£ȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ£ȱ¡ǯȱȱ
vida das mulheres era super reprimida, não valia a pena, nem valia discutir isso, não
ȱÇȱȱ·ȱȱȱǯȱ ȱȱ ȱǯ
ȱȱȱŘśȱȱǰȱȱȱ£³¨ȱȱǰȱȱ£³¨ȱȱ
saúde, as reformas sociais, as pessoas terem direito à reforma, poderem exprimir-se,
ȱȱȱǰȱȱȱȱÇǯ
ȱ£ȱȱ·ȱȱȱȱęǰȱȱ·ȱȱȱȱȱęȱ
ȱ¨ȱȱ¨ȱ³äȱȱȱȱęǵȱ1ȱȱȱȱȱ³ȱȱ
ǰȱȱ³¨ǯ

O que eu gostava era que houvesse uma revolução!
ȱȱ·ȱȱȱǵȱȱ¤ȱȱȱǷȱȱ¨ȱȱȱ ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱę³ȱ¹ȱȱȱ
¨ȱȱȱÇȱȱÇȱȱȱ·ȱȬǷ
Ȭȱ Çǯȱ ¨ȱ ¤ȱ ǯȱ ¨ȱ ȱ ³ǯȱ ȱ ȱ
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¨ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ àǰȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ¨ȱ ȱ ȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱęǰȱȱęȱȱȱȱȱ
Çǰȱȱȱǰȱ·ȱȱ¨ȱÇǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱ¨ǰȱ·ȱȱȱǰȱȱȱęǷȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱ¨ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱ¨ȱȱǯ
Até mesmo questões de liberdade não há polícia política, mas há um outro sisȱȱǯȱȱàȱÇȱȱ·ȱȱȱ ǯȱȱȱȱ
³ȱȱȱǯȱȱ¤ȱȱ³äȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱÇȱȱǵȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱǰȱȱǰȱ¨ȱǯȱ ȱȱǯȱȱȱ·ȱȱ¤ȱǯ
¤ȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱǯ

A revolução que faz falta
ȱ³¨ǰȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱŘśȱȱǰȱȱ·ȱȱ³¨ȱȱȱǯȱȱȱ
ǰȱǯ
ȱàȱę³ȱȱȱȱȱȱ¹ǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȬǰȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱàǯȱ¨ȱ·ȱȱǯȱȱȱ¹ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¡ǯ
Até acredito que, no mundo, o sistema capitalista e a globalização do dinheiro
ęȱȱ¨ȱȱȱø£ǰȱ¨ȱ·ȱȱǯȱȱǰȱȱ£ȱǰȱ¤ȱȱ
¨ȱȱȱø£ȱȱȱȱ¤ȱÇȱȱȱǷ
ȱȱÇȱȱ£ȱȱȱȱȱ¨ȱȱÇȱǵ
¨ȱȱøȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱǯ
ȱ¹ȱǯȱȱ£ȱȱȱǯǯǯȱȱȱȱȬȱ
ǯȱȱȱȱȱ·ȱ¨ȱ¨ȱǷȱǽǾǯȱ¤Ȭȱȱȱ¨ȱǯ
E uma raiva a crescer-me nos dentes.
Não me digas que não me compreendes [Sérgio Godinho].
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Lurdes Lindo, São
106Miguel, 59 anos

História de Vida de Lurdes Lindo

O meu nome é Maria de Lurdes Gonçalves Melo Lindo, natural da Lombinha
ȱǯȱȱȱę¨ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱ¨ȱ·ȱǵ
ȱȱ¦ȱȱ£ǰȱȱȱ³ǰȱȱȱ¤ȱȱśşȱǯȱ
ȱȱ³ǰȱȱ¡ǰȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱ¡ȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱ·ȱȱȱȱȱǯȱ
Eu não tive essa felicidade de ir brincar para a rua, mas hoje, também, não me arreǰȱȱ·ȱ¤ȱ¨ȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ·ȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱǰȱ·ȱȱȱęȱȱǯ

Sempre tive aquele dom de fazer qualquer coisa
£ȱȱǰȱȱ·ȱ¥ȱŚĶȱǯȱ ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
os meus pais eram pobres e diziam que não tinham dinheiro, porque antigamente
¨ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȬȱǯȱ¨ȱǯȱ
ȱȱŗřȱȱŗŚȱǰȱȱȱȱ¨ȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱȱ
coisas, mas eu sempre tive aquele dom de ir fazer qualquer coisa e havia os bordados
ȱȱ øǯ
Tinha uma senhora aqui que arrecadava as pessoas para bordarem, vinha um
ȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ¤ȱȱǯȱȱȱ¨ȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱ
¨ȱȱȱȱǯȱ£ȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȃ¤ȱȱȱȱȬȱȱȱǯȄȱȬȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱ
ȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱȱǰȱȱ
ȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȬȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱǳȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
fazer o Bilhete de Identidade e quando ia para baixo lembrei-me que tinha deixado os
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȃȱȱȱ

107

ǰȱ¤ȱȱǯȄȱǽǾȱȱęǰȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱ
ǰȱǰȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ·ǯȱȱȱȱȱ
ǰȱȱǰȱȱȱȱȱâȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱ¨ȱ
âȱȱ¤ȱȱȱȱȱęȱȱǯȱȱǰȱȱǯ
ȱ ȱ ŗşȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ
¹ȱȱǰȱȱ¨ȱǰȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Çǯȱ ȱ ȱ
¤ȱȱȱȱȱȱ£ȱǯȱǰȱȱȱ£ǰȱȱȬȱȱ¤ȱȱ
ȱǰȱȱ£ǰȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱ£ǰȱȱȱ¥ȱ
ȱǰȱȱȱ·ȱǯ
ȱ·ȱȱȱȱȱǰȱ·ȱǯȱȱ³ȱȱ
ȱȱȱȱȱȬȱȱȬȱȱǯȱȱ£ǰȱȱȱȱȱǰȱ
porque ele disse “Venho buscar a resposta amanhã” e aquele amanhã nunca chegou
ǽǾȱȱȱęȱȱȱȱ¤ȱǯ
ǰȱ¤ȱȱ£ȱŚŖȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱ
¹ǰȱȱ³ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱřȱęǯ
ȱȱŗşŝśǯȱ ¤ȱȱȱ¤ȱŚŖȱǯ
ȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¨ǯȱ ȱȱȱŗşŝŚǯ
ǽȱȱȱȱȱȱȱȱȱǵǾ
ȱȱȱǰȱȱȱǳȱǽǾȱȱȱȱȱ¤ȱǯ
1ȱȱÇȱǯ
ȱ ȱ ŗşŝśǯȱ ǰȱ ³¤ȱ ȱ ȱ ȱŝŚǯȱ ¤ȱȱȱ ŗŖȱ ȱ
ȱȱŝśǯȱǰȱȱȱȱàȱȱŘśȱȱǯ

No dia do 25 de Abril, de manhã, as rádios não paravam
ȱȱŘśȱȱǵȱȱȱŘśȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ¤ȱǯȱ
¨ȱȱȱȱȱÇǯ
Lembro-me, no dia que aconteceu o 25 de Abril, de manhã, as rádios não
ǯ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱęȱȱǰȱȱȱȱȱȱÇȱȱȱȱȱȱȱęȱȱǯ
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ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱ·ȱǯȱȱȱȱ ȱȱȱ
ǰȱ¥ȱǰȱȬǰȱȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱàȱȱȱȱ³ȱ
ȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱǵȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȃ¤ȱȱȱ
ȱȱȱȱ¨ǯȄȱȱ£ǰȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ir dar aquele envelope, porque, era como se fosse “Se tu não fores, depois vais ter
¹ǯȄȱȱȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱǰȱȱ·ǰȱ¥ȱǰȱȱȱǯ

A primeira vez que votei
Ȭȱȱȱ£ǯȱȱȱàǰȱȱȱ£ǯ
ȱȱȱȱǯȱ·ȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ·ǯ
ȱ£ȱǽǾȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ£ǯ
As pessoas eram quase obrigadas a ir votar no PSD, que na altura era o PPD, que
ȱ¨ȱȱǯȱȱàȱȃȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱǰȱ¨ȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ³¨ȱȱȱ·ȱȱǯȄ
ȱę£ȱȱǰȱȱȱÇǰȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱ ȱǰȱ
¤ȱȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱ·ȱȱȱȱȱǯ
ǰȱȱȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
o meu marido e aí já começámos a compreender que temos que ir votar, não só no
ǰȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱ·ȱȱ¤ȱǯȱȱȱ
·ȱȱȱȱ¹ȱȱȱǰȱ£ǯ

Bordado, costura, tecelagem
ȱȱ³ȱȱǰȱȱȱǯȱȱ·ȱǰȱ¤ǰȱȱȱȱȱȱęǰȱȱȱŝŜǯȱȱȱȱȱęǰȱȱŝŞǯȱȱȱ
³ȱȱȱŞŘǯ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ·ȱǵȱȱ¨ȱȱȱȱ
ǯȱ ȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¥ȱȱǯȱ ȱ
fazendo umas coisinhas, comprei uma máquina de uma tia que se foi embora em 75
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ȱȱ¤ȱȱȬȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȬȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǯȱ£ǰȱǰȱȱȱǰȱȱȱ£ȱǯ
ȱ³ȱȱȱȱȬȬȱȱ³ȱȱȱǰȱȱȱ
ǰȱâȬȱȱȱȱȱȱ£ȱǯȱ£ȱȱȱ¥ȱ¨ǯȱ ve as máquinas de fazer malha e eu para Ponta Delgada aprender a fazer malha à
¤ǯȱȱȱ¡Ȭȱȱȱ£ǯȱ¤ȱǰȱǯȱ¨ȱȱȱǰȱȱ
ȱàȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ£ǯ
ȱȱ¤ǰȱ¤ȱȱǰȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱàȱȱȱǯ

Dez anos a ir, todos dias, para as vacas
ȱȱęȱȱę¹ǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ·ǯ
O médico, uma vez, disse-me “Olha se tu arranjasses uns animais, para esse
£ǰȱȱȱȱȱȱ¡ǯȄ
ȱȱȱǽǾȱȱȱȃȱȱȱȱ£ȱȱàǷȱǽǾȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱ¤ȱȱȱȱǰȱ¤ȱ¨ȱǰȱȱàȱȱǯȱ
ȱȱȱȱ¨ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȃ¤ȱȱȱǷȱȱ£ȱȱàǷȱȬȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱǯȄȱȱȱǰȱǰȱ
ȱȱȱ¨ȱ¤ȱȱ³ȱȱȱǯȱȃȱȱȱȱ³ȱȱ¤ȱ
ȱȱ¨ȱȱǯȄȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱ ȱȱ
£ȱȱȱǯ
ȱȱǯȱ¤ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ·ȱǵ
ȱ£ȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
e então a gente levantava-se, tinha vezes que era às 4 e tal e 5 horas da manhã para ir
¥ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱ
£ȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ³¨ȱ¥ȱǰȱȱȱ
ȱȱ¥ȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱęǰȱȱęȱȱǰȱ
ȱȱȱȱęȱȱę¤ȱȱȱȱǯ
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ȱȱȱ¥ȱ¨ǰȱȱȱ·ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
£ȱǷ
Depois houve um curso de Tecelagem, aqui na Maia, na Santa Casa da
àǯ
ȱȱȃȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱȱ·ǯȄ
ȱ¥ȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱ
Esse curso, por acaso, até era de dar muito dinheiro, que foi pago pela CEE, porque já
ȱȱȱȱǯȱ Ȭǯȱȱȃȱ·ȱȱȱǵȄ
ȃǰȱȱȱȱŗśȱȱȱȱ¤ȱǯȄ
ȱȱǰȱȱȱȱǯȱǰȱȱȱȱȱ¤ȱ³ǰȱȱ
¨ȱ³ǯȱȱǰȱǰȱȱ¤ǯ
ȃęȱȱȱȱ·ǵ
ȱȱȱȃǰȱ¤ȱ¨ȱȱǯȄ
ǰȱęǷȱǷȱȱ¨ȱȱȱȱǷȱȱȱǰȱȱ¨ȱ·ȱȱ
ȱȱ£ǯȱȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱǷ
¨ȱę£ȱȱǯȱȱȱǯ
ȱǰȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱǳȱ
¤ȱǰȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ¨ǯȱȱȃȱȱȱ¨ȱ·ȱȱ
ȱǯȄ
ȃǳȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ·ȱȱ£ǯȄ
ȱȱȃ¨ȱǷȄǰȱȱȱǰȱȃ¨ȱǷȄ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȃȱ¤ȱĚȱȱ
Ƿȱ¤ȱĚȱȱǯȄ
Na semana a seguir cá estão eles outra vez “Ah porque vê bem, porque sei que
ȱǳȱàȱȱȱǰȱȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȄȱȱȱȱȱȱȱȃ¤ȱǰȱȱȱȱȱ³ǯȄ
¤ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ǰȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱ¤ȱǰȱ¤ȱ¨ȱȱ
ǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ·ȱǯȱȱ
ȱȃ ¤ȱȱřǰȱ¤ȱǯȄȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ ǰȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ
ǰȱ¨ȱȱȱǯȄȱȱȱ¤ȱȱȱȱŝŖȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱǰȱȱȱǰȱȱǯ
ȱȱǯȱǯ
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Disse à Monitora “Oh senhora, isso é assim, eu quero saber como é se faz uma
ǰȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȬȱȱȱÇǷȄ
ȱȱȃȱǷȄ
ȱȱŜȱǰȱȱȱȱȱŘȱǯ
ȱȱȱ£ȱȱǯȱȱȱęȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱęǯȱȱȱȱ·ȱȱȱ£ǵ
ȱęȱȱȱ£ȱȃȱǰȱ·ȱǰȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ£ȱ
ǰȱȱȱȱ¨ȱǯǯǯȄ
“Ah, mas não faz mal, um dia que tu vás para casa trabalhar, vais-me buscar que
ȱȬȱȱǯȄ
ȃȱǰȱȱȱȱǷȄ
ǯȱ
O meu marido passava por lá muita vez, porque ele trabalhava no leite e passava
ȱ£ȱȃȱȱ¤ȱȱǯȄȱǽǾǯȱǷ
ȃȱǰȱȱ¨ȱȱȱǯȄ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ³ȱęȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǳȱ ȱ ȱ ȱ
ȃǯȄ

Sonho, criatividade, inovação.
Um colete às risquinhas e a saia toda lisa. Sonhei isto tudo de noite
ȱȱȱȱǰȱàȱȱ¤ȱřȱǰȱȱȱǰȱ
¤ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ£ǯȱȬȱȱ
ȱȱ³ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
£ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
£ȱȃȱȱȱ·ȱȱȱ¤ȱ£ȱǵȄȱȱȱȃȱǰȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱ£ǯȱȱǰȱȱ¨ȱǯȱȱ¨ȱǰȱ
ǰȱȬǰȱ¡ǷȄȱȱǯ
ȱ¤ȱȱ£ȱǰȱę£ȱȱǰȱę£ȱȱǯȱȱȱȱ¡³¨ǰȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱÇȱȱ
ȱȱȱȱǯ
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱǯȱ ¤ȱȱ¤ȱ
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ȱ¡ǰȱ¤ȱȱȱȱǰȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱ·ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱ·ȱǯ
ȱ·ȱȱȱȱǯ
E hoje continuo sempre a aprender, porque todos os dias aprendo uma coisa
ǯȱȱȱȱǰȱȱ¡¤ȱȱ¤ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱęǰȱ
ȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ·ȱǯ

O café
O café é assim, primeiro abrimos isto aqui, porque eu trabalhava era na minha
ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱǯȱ¤ǯȱȱśȱȱȱȱȱǰȱȱ
quando comprámos isto, comprámos, não houve problema, mas como era para resǰȱȱȱȱȃȱ¤ȱ¡ȱ¥ȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȄȱ
ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ¨ȱ ȱ
ÇǯȱǰȱȃȱǷȄ
ȱȱȱȱȱȃǰȱȱȱ¤ȱȄǯȱ¤ȱśȱǯȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱÇǯȱȱ£ȱȱȱȱǷ
Para lavar a pedra fui ter com o nosso Presidente, na altura era o Senhor António
ǰȱȱȱ ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȬȱ
ȃȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȃȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ£ǵȱȱȱ
ȱǯȄ
ȃȱǰȱȱǷȄ
ȱȱȁ¨Ȃȱȱȱǰȱ¥ȱȱȱǯ
Vim, fomos lavando, fomos pagando, à conta de Deus, a nossa água e fomos
ȱ £ǯȱ ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
porque, principalmente do continente costuma vir muita gente de Verão, “Era bom se
ȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ·ǳȄȱȱȱȱ³Ȭȱȱǯȱ
¤ȱȱȱȱȱȃǰȱ¨ȱȱȱȱ³ȱȱ£ǯǯǯȄ
ȃ¤ȱǰȱǰȱǳȄ
ȱȱǰȱȱȱȱǷȱǽǾȱȱȱȱ£ȱȱ·Ƿȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ³ǯȱȱȱ·ǯȱ1ȱȱȬǰȱȱȱȱȱȱȱȱ·ǰȱ£ǯ
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Fazem-se coisas muito boas, mas há pessoas que preferem ir aos Chineses comȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱǯ

Tive aqui 21 homens a fazer malha. Passaram-se uns bons serões
Na altura, quando se abriu o café, sabe que vem muita rapaziada e eu tinha semȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱǵȱȱȱȱȱ£ȱȱ·ȱ
ȱȱȱȱȱȃȱ·ȱȱȱǯȄȱȱȱȃ1ȱǰȱȱ·ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ·ȱ ǰȱ ȱ ¹ȱ ȱ ¨ȱ ȱ £ȱ
uma coisa, eu ensino-vos a fazer malha, vocês criam um grupinho, estávamos aqui ao
¨ȱȱ£ȱȱȱȱȱǯȄ
ȱȱȃȱȱȱǷȄ
ȱ£ǰȱȱ¡ȱǳ
ȱȱŘŗȱȱȱ£ȱǯȱȬȱȱȱäǯȱȱ³ȱ
ȱȱǯȱȱȱȱǰȱȬȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ¤ȱȱȱ
ȱȱäǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱäȱǰȱȱęȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱ·ǯȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱǰȱ£ȱ·ȱȱȱǳȱ
porque houve pessoas que saíram de cá, outras tiveram outros negócios e já não deu
ȱǯȱ ȱ¤ǰȱǰȱȱǯ
Depois disso tive um convite duns senhores da RTP 2 que queriam, por força,
ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
porque eles já sabiam fazer malha, disse-lhes se queriam aprender teares que eu
Ȭǯȱǯȱȱ·ǰȱȱȱǰȱ£ȱǯȱ¨ȱ¨ȱ¤ȱȱ
ȱȱȃȱǷȄ
ǯȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱ¥ȱȱȱęȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱǰȱęȱȱȱ³ǰȱ
porque isto era um hobbyȱȱȱȱ£ǯ
ȱ·ȱǰȱȱ·ȱǰȱȱ·ȱǯȱǯȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱ³¨ȱȱ¥ȱȱȱȱǯȱȱȱ¤ȱǯȱȱ·ȱȱǯȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱÇǰȱȱȱȱęǯȱ1ȱȱǯȱ ǰȱ¤ȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱ
está apertando, outra, às vezes, pessoas que já estiveram cá, sentem aquela saudade,
ȱȱȱȱ¨ȱǳȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
1ȱàȱȱȱǯȱǽǾ
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Antes do 25 de Abril não conseguia ter feito isto
ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱŘśȱȱǰȱ¨ȱǰȱ
porque embora tivéssemos muita vontade de fazer alguma coisa, era muito mais
ȱ ȱ ȱ ·ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ¨ȱ ȱ
ȱȱȱŘśȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱŘśȱȱǰȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱ¡ȱǯ

Aqueles rapazes aprenderam a fazer malha, a trabalhar o tear.
Mulheres e homens têm capacidade para aprender, são iguais com mãos
Vou-lhe ser muito sincera, embora tenha algum grupo que vem para aqui fazer
formação, que eu gosto de trabalhar com as mulheres, mas para trabalhar e gostar
ǰȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱǰȱȱ
ȱȃ ȱ£ȬȱȄȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ
ǰȱȱ¤ȱȱȱǯȱ ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ¨ȱȱǯ
Já tive aqui pessoas a fazer formação que se eu disser “Isto faz-se assim, que isto
ȱ·ȱȱ¤ȱȄȱȱǯȱȃ ȱ·ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ·ȱǰȱȱȱȱȱȱ£ȱ·ȱǰȱȱȱȱ³ȱǯȄ
Por exemplo, estamos a trabalhar com uma máquina, vamos devagar com essa
¤ǰȱȱȱ¨ȱ·ȱȱǯ
¨ȱȱǰȱȱȱǰȱȬȱǷ
ȱ¨ȱȱǯ
ȱǰȱǯ
ȃ ȱ£Ȭȱ·ȱǯȄ
ȃǰȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ£ȱȱǯȄ
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱǯ

O produto desse trabalho
Muitas peças foram vendidas, porque é a tal coisa, como eram feitas por homens,
vieram pessoas de muitas partes do mundo, de Espanha, da América, do Canadá,
ȱǰȱȱàǯȱȱȱ¤ȱȱȱȱ³ǰȱȱ¤ȱȱ
propósito, à procura da tecelagem, para ver os trabalhos que tinham sido feitos por
ǯ
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ȱȱ¤ȬǷȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱte, já há muitas partes em que os homens estão a fazer malha, mas aqui nos Açores
ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱǰȱȱ£ȱȱȃǰȱ¤ǰȱȱȬȱȱǵȱ·ȱ ·ȱ ǵȄȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¨ȱ ·ȱ ȱ
ȱǯȱȱȱäȱ¨ȱǰȱȱȱ£ȱ¨ȱǯȱ
¨ȱȱ·ǵȱ¨ȱ·ȱȱǵȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱǯ

Andar a trabalhar nas vacas… um ‘trabalho de homens’
Andei 10 anos, 10 anos a trabalhar nas vacas, 10 anos a tirar leite às vacas, a mu¤Ȭǰȱȱǰȱ¥ȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱǰȱ·ȱàȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱǰȱȱȱȱ
¡ȱȱ£ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱ£ȱȃǷȱȱȬȱȱǯȄǰȱȃǰȱ¤ȱȱȱǯȄ
ȱȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱÇǰȱȱȱȱȱ¡ǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
fazendo a sua vida e depois tiveram que fazer projectos, tiveram que ir para as vacas
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯ
¨ȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ³ǰȱ
Ȭȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ řȱ ęǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱ³ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȃȱ£ȱ
ǯȄȱȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱǰȱȬȱ
ȱ£ȱȱǯ
ȱȱ£ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ¨ǯȱ ¤ȱȱę£ȱȱ
ȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱ¤ȱǯȱȱ¤ȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȬȱ
ȱęȱȱ·ȱȱȱǯȱ ¤ȱę£ȱȱȱȱǰȱ¤ȱę£ȱ¤ȱ
ȱ ȱ äǰȱ £ǯȱ ǰȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ǰȱ
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ȬȱȱȱǽǾȱȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱęȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¹ǯȱ³ȱȱȱǯ

Hoje em dia, ainda há uma distância entre o homem e a mulher
As mulheres deveriam ter direitos iguais aos homens, mas ainda não têm totalǯȱȱ¨ȱ¹ǰȱǰȱȱȱǰȱȱ¤ȱȱ¦ȱȱȱȱ
ȱȱǯ
Não é o meu caso, porque posso estar aqui conversando e o meu marido em casa
ȱ£ȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱǰȱȱȱ£ȱȱȱȱ
ȱ·ȱȱȱǯȱǽǾȱȱȱȱȱ£ȱȱȃȱȱȱȱâȱ¨ȱ¤Ƿȱ
ȱȱ³ǰȱàȱȱ·ȱȱȱâȱȱ£ǷȄȱǽǾ
ȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¤ȱ
ȱǳ
Tenho um café e a gente ouve, mesmo que não queira, vamos ouvindo “O lugar
ȱȱ·ȱȱ£ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǯȄȱ¨ȱ¤ǰȱ¨ȱ¤ȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱȱǯ
Há mulheres a trabalhar, dar o dia e eles por aí, pelos cafés, só a gastar o que a
ȱǰȱȱȱ¨ȱǯȱȱǰȱ¨ȱǯȱ £ǰȱ¤ȱȱ
ȱÇǯ
Ȭȱȱȱ£ǯȱȱ¨ȱȱ£ȱ¨ȱȱȱǯȱǽǾ
¤ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱę£ȱȱȱǰȱȱȱ
£ȱŚŖȱȱȱǰȱȱȱȱȱȃȱǵȄȱ¨ȱȱǯȱ
Tenho muito, investido, mas sou feliz, porque quando eu morrer, não levo o dinheiro
comigo e vou feliz, porque, mostrei tudo o que tinha, ensinei tudo o que sei e mais
ȱȱǯ
ȱ£ȱȱȱȃȱǳȄȱȱȱȱ³¨ȱ·ȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱ ȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
eu pagasse um tanto, porque não consigo pagar um ordenado, porque isto não dá
para pagar um ordenado, mas, por exemplo, se desse uma ajuda àquela pessoa e o
ȱȱǯǯǯȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱ
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·ȱǯȱȱȱȱ ³¨ǰȱȱǯȱ·ȱ¨ȱȱȱǰȱ
ǰȱ£ǰȱ·ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱǯ

Um filho especial
ȱęȱ·ǳȱȱęȱ·ǳ
ȱęȱ·ȱȱęȱȱȱȱȱę¹ȱȱȱ³ȱȱ·ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱ ¤ȱ¤ǰȱȱȱřŝȱǰȱȱ
£ȱȱȱȱřǯ
Foi por intermédio de uma senhora, que por acaso, ainda hoje agradeço porque
se não é ela, ele não estava onde está, que é a Doutora Ana Paula Marques, que foi
quando a conheci, há muitos anos atrás, há 20 e tal anos, que é, ao tempo que ele está
¤ǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱ
ȱȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱ¤ȱǯȱ
ȱÇȱ¤ȱȱǰȱŘŝȱǰȱ£ǯ
ȱȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱäȱȱ¨ȱȱȱȱȱęǯ
Fazem agora uma coisa que é muito simpática que é o Chá da Primavera, Verão,
ǰȱ ǰȱȱȱøȱȱǯȱ £ȱ¤ȱȱȱȱ¡ȱ
¤ȱȱęȱȱ¨ȱ¨ȱȱȱäǰȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱ·ȱÇǯȱȱ£ȱ·ȱÇǰȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱęǯȱȱ³ȱȱǯȱ¤ȱ¤ǰȱȬȱ
ȱǰȱȱ·ȱ¨ȱ·ȱȱȱȱ¡ǯȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱ¤ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱȱ¥ȱǯȱȱ¤ȱǯ

Antes do 25 de Abril as mulheres era só em casa
ȱ¨ȱ¤ȱǯȱ ȱ¤ȱȱȱȱȱȱŘśȱȱǯȱȱȱ
ŘśȱȱǰȱȬȱȱȱȱȱàȱȱǰȱ¨ȱȱȱǯ
Agora adquiriram um direito, que eu acho muito bom, que é o serem indepenǯȱ ¤ȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ¨ǯȱȱȱ
ȱǰȱ·ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯ
Ainda há muitos homens que são machistas “Eu quero, posso e mando e a miȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱ£ȱǰȱ¨ȱ£ȱǯȄȱȱȱ
ȱǰȱ¨ȱ¤ȱǯȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
·ȱȱǯȱȱǰȱȱǰȱȱȱ·ǯȱ¨ȱ·ȱȱŞȱȱ
ŞŖǰȱȱȱǯ
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Muitas coisas, se os dois conversassem antes de fazer qualquer coisa, o mundo
ȱǯ

Uma sugestão para as pessoas todas do mundo
Conversar mais, porque duas pessoas não têm o mesmo sentido, não têm o mesȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱęȱǯȱȱȱȱǰȱ
ǰȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȃȱ ·ȱ ȱ ȱ ǵȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱȱȄǰȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱ¨ȱ¤ȱǯȱ¨Ȭȱ
casando, dali a dias já se estão separando porque cada um caminha para o seu lado e
¨ȱ¤ȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱ ȱ·ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱǯȱ1Ƿ
ȱȱȱȱȱ·ȱàȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ·ȱȱ¹ȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱ¹ȱȱ¹ȱȱȱȱ
ǯȱ¨ȱ¤ȱǯȱȱǰȱǰȱ¨ȱȱÇǯȱȱȱ
também o contrário, também sei de casos, que o homem é a vítima, mas a mulher, é
ȱȱȱȱ¨ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ ǳȱȱ
¨ȱ·ȱǰȱȱ·ȱ·ȱǯȱȱȱ³¨ǯ
1ȱȱǯ
1ȱ³ǰȱȱȱ¤ǰȱȱǰȱ¤ȱȱȱŗŖȱȱǯ
¤ȱȱśŖŖȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱǯȱȱ£ȱ¤mos com 500 Escudos, para ele comprar gasolina para a mota, para trabalhar e para
ȱȱ·ȱȱęȱȱ¹ǯ
ȱ £ȱ ¤ȱ ³ȱ Çǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ ³¤ȱ ȱ
£ȱǰȱȱȱȱęȱȱ¹ǯ
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Márcia Santos, Santa
120 Maria, 40 anos

História de Vida de Márcia Santos

ȱȱ¤ȱǰȱȱŚŖȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱśǯ
ȱȱȱ£ǰȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱ£ǰȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱ£ȱ£ǰȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱ¡ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ
Poder subir às árvores e ir pescar com ele, ir para o calhau, coisa que eu fazia, mas
ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ¥ȱǯȱ¨ȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱȁȂǯȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȃȱȱ
ȱȄǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱ
ȱÇȱȱȱȱ£ȱȱǯ
ȱȱȱȱ¤ȱȱÇȱȱ£ǯȱȱàȱȱȱ¹ȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱǯ
Tenho dois irmãos rapazes e duas raparigas, mas os rapazes saíram de casa quanȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱàȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ¨ǯȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȬ£ȱȱÇǯ
ȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȬ£ǯ

Sentia-me maria-rapaz
£ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ·ǯȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ
£ǰȱȱȱ£ȱȱȱ¤ȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ£ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ
¨ȱ ȱ ǯȱ ȱ ³ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ǯȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¥ȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱ
ȁȂǯȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
a ter uma Barbieȱȱȱȱàȱȱȱ·ǯȱȱȱȱȱȱ
com as minhas amigas, as minhas vizinhas, então tinha essa parte de brincar com
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ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ǰȱ
skatesǯȱȱȱȱȱÇǯ

Dentro dos dois universos há coisas de que gosto muito.
Não tem a ver com ser-se feminina ou ser-se masculino. Tem a ver com ser-se pessoa
O que me parece é que conforme fui crescendo, fui vendo que dentro dos dois
ȱ¤ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ£ȱ
ȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȬȱȱȱȬȱǯȱȱȱ
ȱȱȬȱǯȱ1ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱȱǯǯǯȱȱ¡ȬǷȱ ȱÇȱȱȱ¡¹ȱ¨ȱȱ¤ǯȱ¨ȱȱ¤ǰȱȱȱȱ¡ȱȱȱǰȱȱǯ

Migrante dentro dos Açores
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱ
ȱǰȱ¤ȱȱȱȱ¨ȱȱ³ǯȱ¨ȱȱǰȱȱÇȱǯȱ
A minha irmã diz que eu tenho sotaque de Santa Maria, mas eu acho que não será
ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱǯȱ¨ȱȱȱǯ
ȱ£ȱȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱȱ·ȱ¤ȱ¨ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱ¡ȱȱȱȱȱȱǯ

Tenho orgulho em viver cá
ȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱȁȂǯȱȱȱȱȱ¨ȱ
ǰȱȱ¨ȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ³¨ǯȱ
O fato de viver por opção, também me dá outra perspetiva sobre a ilha de Santa
ǰȱȱȱ·ȱȱȱȱ£ǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱǯ

Encontrando esse crescimento, esse equilíbrio.
Tanto adoro a minha caixa de costura como a minha caixa de ferramentas!
·ȱȱȱȱ¨ȱȱÇǰȱȱȱǯ
A etiqueta maria-rapaz, aquele rótulo que te dão quando estás a crescer, acaba
sempre por se manter ad aeternumǯ
Apesar de tu, como pessoa, poderes ter a noção de como funcionas, de quem tu

122

és, a etiqueta de maria-rapaz mantém-se, especialmente quando gostas de atividades
ȱ¨ȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ Ƿȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Çǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ǰȱ
ǰȱȱȱǰȱȱȱǯ

Skipper, um trabalho não habitual no universo feminino. Faço com muita
paixão. Faz parte da minha vida
Claro que quando se está a fazer qualquer atividade que seja relacionada com o
ȱȱǰȱȱȱȱȱȬ£ǯ
Sinto isso, que as pessoas me vêem como maria-rapaz, apesar de estar a fazer
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡¨ȱȱǯ
O trabalho que faço como skipper é um trabalho que não é habitual no universo
ǯȱ ¤ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ¹Ȭȱȱȱȱǯȱ
1ȱȱȱǰȱȱ¤ǯ
Lembro-me de situações como a de um casal de clientes em que estávamos no
ȱȱȱ£ȱȃ¤ȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱęǵȄȱȱȱȃ¤ȱȱȱǯȄȱ
ȱęȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱęǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯ
Neste caso e sendo mãe, há que desempenhar um trabalho não importa qual a
³¨ǯȱǰȱȱǰȱ£ȱ¨ȱ¥ȱȱȱ³äǰȱȱ³Ƿ
ȱȱ·ȱǯȱ1ȱȱȱȱȱȱ£ǯȱ³ȱȱȱ¡¨ǰȱ£ȱ
ȱȱȱǯ

A Biologia sempre foi a minha paixão
ȱȱǰȱ·ȱȱȱĚ³¨ȱȱǯȱȱȱȱȱ
Maria, foi em Setembro, não me lembro do dia, achei muito estranho, pois em Setemȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ³ǯ
ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
ȱȱǰȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ȱ
ŘŖȱȱǻşśǼǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯ
Vim, porque na altura, a pessoa com quem estava a viver veio para cá trabalhar
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ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ǯ
Na viagem para cá, estive uma noite em São Miguel, com pessoas amigas que me
ȱȱ¡ȱȱ¥ȱȱȱ¥ȱ£ȱǯ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱǯ
ȃȱ¡ȱȱȄǰȱȬǯ
ȱàȱȱȱŗŘķȱȱȱȱȱàȱȱȱȱȱŗŗķȱȱ£ȱǰȱǰȱ
ȱ¡¤ǯȱ¨ȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ ¹ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱ¡¨ǯ
ȱȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ
ano, no Concurso, já não tive colocação porque havia professores com formação supeȱ¥ȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯȱȱǰȱȱ ȱȱ£ȱ
ȱ¡³¨ȱȱȱȱȱȱřȱȱȱ¡¹ǰȱȱȱ³¨ȱ¤ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯȱ
ȱȱàȱȱȱȱȱ¡¹ǰȱ¨ȱǯȱ ¤ȱ¤ȱǰȱ¤ǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¡³¨ǯȱȱȱȱres, nos Açores, sem formação superior, nessa altura era grande e nas ilhas pequenas
ȱǯȱȱȱȱȱǯ

Pensando nas memórias, nesses alunos
Hoje em dia não tenho tanta ligação com jovens, ou com tantos jovens quanto isso,
ȱ£ȱȱ³¨ǯȱȱ¤ȱŘŖȱǰȱȱȱŘŖȱǷȱȱȱȱÇȱȱ
ȱǯȱȱȱȱŗŗķȱȱȱŘŖȱǯȱ ȱȱǰȱȱȱ
ȱ¨ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǯ
Acho que os jovens estavam habituados a professores muito jovens e professores
ȱ³¨ǯȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱ¨ǯȱ
E fazia-me muita confusão haver jovens que estão interessados na escola, mas depois
¨ȱ¹ȱȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱȱęȱȱȱȱ¨ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£Ȭȱȱ¨ȱȱǯ
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Lembro-me também, nessa altura de ir à secretaria da escola, colocar questões
sobre o meu ordenado e a funcionária dirigir-se para mim e perguntar “Mas para que
·ȱȱȱȱȱǵȄȱȱøȱȱȱȱ£ȱȱǰȱ¨ȱ
£ȱȱǯȱȱ³ǯȱ
ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ
ȱęǯ

No geral considero-me uma pessoa afortunada
Tenho experiências em áreas completamente distintas, que se foram colocando
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
¤ȱȱ³ȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ£ǰȱȱǰȱȱ£ȱ³ȱȱǯȱǯȱȱȱǯȱȱ·ȱ
ȱȱȱȱȱ¤ȱę£ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱę£ȱȱȱ£Ȭȱȱȱȱ¡¹ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯ

Uma coisa que me liga a esta ilha que eu não sei dizer. Vou sempre ficando,
ficando…
ȱ £ȱ ȱ ȱ ³äȱ ȱ ȱ ¨ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ȱȱǰȱȱȬȱǯȱȱȱȱȱ¡¹ǯȱ¨ȱȱ
ǯ
¤ȱ£ȱȱǯȱȱȱ·ȱȱȱ¤ȱ£ȱǵ
¤ȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱ¤ȱȱȱȱǯ
¤ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡¹ǯȱȱ
řȱȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ
Ȭȱȱȱȱ¨ȱǰȱǯǯǯȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱȱ£ǯȱȱȱǯȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱ·ǰȱ¨ȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǳȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ
assustam com o contrário, a mim assusta-me é estar toda a vida a fazer a mesma
ǰȱȱàȱǯȱȬǯȱ1ȱȱǯ
É evidente que se pode dizer que é geracional, porque as oportunidades
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ȱ¨ȱǯ
Existem gerações em que trabalhar a vida toda no mesmo emprego, era o que
ǰȱȱ·ȱȱȱǯȱ ȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱsem essa oportunidade, a aceitariam e se sentiriam mais seguras, confortáveis e há
ȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Há pessoas que têm o mesmo trabalho há anos e receiam perder esse trabalho
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱ·ȱ¡ȱǯ
O sentido de segurança, associado a essa continuidade é como se fosse a base em
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱǯ
¤ȱȱȱȬȱȱȱȱǰȱȱȱśȱǯȱȱęȱȱȱ
ȱȃȱȱȱȱȱśȱǷȱ¤ǰȱśȱǷȄ
É claro que neste momento o trabalho que faço, que é sazonal, permite-me fazer
ȱǯȱȱȱȱ¡ȱȱ¡ȱȱ·ȱęǯ

Diferença entre um homem e uma mulher no trabalho sazonal
£ȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯǯǯȱǰȱȱ³ȱǰȱȱ·ȱ¡ǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³äȱȱȱ£ǯȱ
ȱȱęǰȱȱȱȱ¨ȱ¡ǰȱ·ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱàȱȱǯ
Muitos skippersȱ¹ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱ
ȱ¹ȱȱǯȱȱȱȱ£ȱ¨ȱȱǯȱ ¤ȱȱǯ
ȱȱ¨ȱȱÇȱ¥ȱȱȱǯȱȱȱ¹ȱ
sempre aquela tendência de que seja mais fácil empregar alguém do sexo masculino,
ȱȱȱ¡ȱǯ

Fiz trabalho de pesquisa. O Mudança de Maré fez toda a diferença
ȱȱȱę£ǵ
¤ȱę£ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ³ȱ
ȱ·ȱȱȱȱǰȱǰȱǯǯǯ
O Mudança de Maré era um projeto, direcionado para as comunidades piscatóǰȱȱȱȱȱǯȱȱ¤ȱǯȱǰȱęǰȱ
trabalhei no tratamento de informação e dava apoio, porque a AJISM, Associação
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ȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱ³¨ȱȱǰȱȱ³¨ȱȱȱȱǯǯǯȱ¤ȱ¤ǰȱȱ¨ȱ
dos pescadores, também existe uma sazonalidade muito grande, em termos de re³¨ǯȱȱȱȱ³ȱȱ·ȱȱ¤ȱÇȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱÇǯȱȱȱȱ³ȱȱ·ȱ£ȱ
ȱȱ³ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
Foi uma grande diferença para aquilo que eu conhecia, o antes e o depois do
³ȱȱ·ǯ
¨ȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ·ǯȱ¨ȱȱȱ
ǰȱȱ³¨ȱȱǯȱȱ£ȱȱŘŖŖřǯ
Lembro-me de participar na feira, a primeira feira que se fez, em São Miguel, que
¤ȱȱȱȱǰȱȱȱ³¨ȱȱȱ³ȱȱ·ǯȱȱȱ
ȱȱȱ ǯ
Participei na pesquisa, no CD-ROM por causa das empresas, iniciativas empresariais, que tinha a ver com núcleos museológicos, com alternativas que pudessem
ȱȱȱȱȱȱȱȱàǯȱȱȱ
ir à Terceira com alguns pescadores, jovens, daqui de Santa Maria, fazer um inter¦ȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱ¦ȱȱȱ£ȱȱǰȱ
ȱ¡ǯǯǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ
que se faziam relativamente às mulheres na pesca, mais como associada da UMAR
ȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ·ǯ
Participei, em São Miguel, quando se fez um fórum sobre a sustentabilidade em
ȱȱ³ȱȱ·ȱ·ȱǯȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱǯ
Na altura, ainda acho que participei nas duas feiras, em São Miguel, incluindo a
ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱęȱȱǯȱȱǰȱȱȱ
participações foram sempre pontuais e na altura, passei ali uma fase em que já não
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
E nessa altura o meu envolvimento tem mais a ver com a UMAR
Na fase em que se formou o núcleo da UMAR em Santa Maria e se começaram a
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£ȱȱȱ³äǯ
Como não estava a trabalhar, o meu trabalho voluntário foi dedicado ao núcleo
ȱǯ
ȱȱ³äȱȱȱȱȱȱȱȱȱŘŖŖŘǯ
Mais tarde tivemos várias atividades de formação, várias atividades de divulga³¨ǰȱę£ȱȱȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱ¥ȱ¹ȱ·ȱȱȱǰȱȱ³¨ȱȱäǯ
Formámos um núcleo de atendimento que durante algum tempo funcionou na
ȱȱǰȱȱ³¨ȱȱȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱȱǯ

O envolvimento com a UMAR. Falou-se de coisas de que não se podia falar!
¡ȱȱȱȱȱȱȱøȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱøǰȱȱȱȱȱ·ǰȱǰȱȱøȱȱøȱ
e dentro das nossas amizades conseguimos ter várias colaboradoras e colaboradores
ȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱboom inicial, em que houve uma
³¨ǯȱȬȱȱȱȱ¨ȱȱȱǷȱ£Ȭȱ³¨ȱȱȱ
ȱȱ¤ǯȱ¤ȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱ
ǰȱȱ³ȱǰȱȱȱȱøǯ
ȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ³¨ȱǯǯǯ
Depois existe ali um clique que se dá também um bocadinho porque deixámos
ȱȱ³ȱÇȱȱǯȱȱ ȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱȱ£ȱȱ³ǯȱȱȱȱȱÇȱȱǯȱȱ³ȱÇȱȱ
Çȱȱȱǯȱȱ¡ǰȱȱȱàȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱøȱ¡ȱ
de funcionar, continuámos a receber telefonemas que nós depois encaminhávamos
ȱȱȱȱǯ
ȱŝȱǷȱȱȱȱ³ȱȱ£ȱȱǯǯǯȱȱŝȱȱȱȱȱ
øȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱ¡ǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ
³ȱ ¨ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ę£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ³¨ȱȱ¹ȱȱȱǰȱę£ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ¹ȱ ǯǯǯȱ ȱ £Ȭȱ
que é a organização social de cada freguesia, porque cada freguesia é tão diferente,
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ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¡ȱȱȱ·ȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¹ȱ¨ȱȱǯȱȱȱȬȱ
ȱȱȱ³ǯȱ1ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ³¨ȱȱȱ£ǯȱǯ
E depois aqueles comentários de algumas mulheres que diziam “No meu tempo
¨ȱȱǯȄȱȬȱȱȱȱȱȱàȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǯ
ǰȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ¥ȱȱǯȱ1ȱ
ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱę³ǰȱȱȱȱęȱȱȱȱȱàǳȱȱ£ȱǰȱ¨ȱȱàȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
estigma está sempre presente

A violência doméstica sobre as mulheres
ȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ·ȱȱȱȱȱȱ¥ȱǯȱ
ȱȱȱ¨ȱøǰȱ¡ȱ³¨ǰȱȱøǰȱȬȱǯȱ·ȱque agora existem muitos spotsȱ¤ǯȱȱȱȱ¹ȱȱǯȱ
A questão de que agora mais se fala é as pessoas compreenderem que é um crime
øǰȱ¨ȱ·ȱàȱȱȱȱǯȱȱĚ¹ȱǰȱȱȱȱǯȱ
¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯǯȱ ¤ȱȱ¹ȱȱȱǰȱ
Ȭȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱǯ
Ȭȱȱȱȃȱȱ¤ȱȱ·ȱȱǰȱȱǯȄȱȬȱȱȃȱ·ȱȱȱ³¨ǯȄȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ¹ǰȱȱÇȱ¨ȱȱǯ
¨ȱȱ£ȱȱȱȱȱ¹ȱ·ǯȱȱȱ³äȱȱȱ£ǰȱȱǰȱȬȱȱȱȱȱ£ǯȱȱ·ȱȱ³¨ȱȱ
ȱǰȱ·ȱ¥ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱ¤ǯȱ¨ȱȱ£ȱȱ
ȱȱ³¨ȱȱȱ¨ȱȱ¨ȱǯ

Aquele que é o presidente, tipo rei
àȱ¤ȱȱȱ ȱȱǯȱȱȱęǰȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱ¨ȱȱȱȱ ȱȱ ǯȱ¡Ȭȱǰȱ
ȱȱŘśȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ£ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ³ǵȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ
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ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱǵȱȱ¨ȱȱȱȱ·ȱǯȱȱ
ȱ¤ȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱǰȱȬȱȱȱȱ¦ǰȱ
ele dizia “Aquele que é o presidente, tipo rei”, porque nas animações infantis existe o
ǰȱȱ¤¡ȱȱȱȱȱȱȱ·ȱ¤ȱ¤ȱȱǰȱ·ȱȱǯ

Continuo a gostar de celebrar o Dia Internacional da Mulher.
De há dez anos para cá, muito se tem feito e muito melhor
O que eu posso dizer é que continuo a gostar de celebrar o Dia Internacional da
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯȱ·ȱ·ȱ
ȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ¹ȱ·ǯȱȱ
ȱȱȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
altura em que estamos, de globalização, supostamente devíamos ser mais informaȦǯȱȱȱǯȱȱȱȱǯȱÇȱȱȱ¨ȱȱȱ
ǯȱ1ȱȱȱȱ¤ȱ£ȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱǯǯǯȱǰȱȱȱàǯȱ¨ȱ¡ȱ¹ȱ·ǰȱ¨ȱ
·ǵȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱęǯȱȱȱȱȱȱȱ³ȱ
a da outra pessoa, e se fosse esse o princípio de uma sociedade, seria tudo muito mais
ǰȱȱÇȱ¤ȱȱȱȱ¹ȱ·ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯ

Uma mãe feminista ter um filho rapaz
ȱȱęǯȱȱ£ȱȱȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ęȱ£ǯȱǯȱ1ȱȱȱǷ
ȱ£ȱȱȱȬǯȱȱ¤ǰȱȱȱȱ¤ȱȃȱ
£ȱ¨ȱǰȱȱȱ¨ȱ·ȱȱȱǯȄ
ǰȱàȱȱ¨ȱ·ȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱǰȱȬȱȱ¤ǰȱ¥ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱǵǷ
“As mães é que educam” é daqueles comentários que me fervem na alma
ǯ
ȱȱȱęǰȱȱǰȱ·ȱȱǰȱ·ȱȱ³ǯȱ¨ȱ¨ȱȁȱninos da escola’, como dizem muitos professores e professoras, que continuam a
Ȭȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ³ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ
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que nós transmitimos, aquilo que tentamos transmitir, porque depois existem
todas as outras influências escolares, as influências sociais, da televisão, de
ǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱàȱ
só podemos tentar fazer o melhor ou que pensamos ser o melhor, porque nem
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ¡ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ³ȱȱȱ
nos lápis de cor, na pré-escola, a fazer um desenho e a ter a influência doutros
ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯ

O importante é a gente fazer o que gosta sem distinção de sermos rapazes
ou raparigas
³ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ȱ ȱ
·ǯȱ ȱȱȱȱȱȃ1ȱàȱȱȱ·ȱȱ¨ȱ
ǵȄȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȃȱ ȱ ǵȱ ȱ ȱ ǵȱ ȱ ȱ
ǵȄȱȱȱȱàȱȱ³¨ȱȱǯȱȱ³ȱȱ
¨ȱȱȱ¤ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¡ǯȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Com todas as influências que são dadas, inclusivamente nas prendas que são
ȱȱȱȱ¡ǯ
ȱȱȱȱ·ȱȱȬȬǯȱȱ¨ȱȱ¤ȱǯȱ¨ȱȱ
·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
em que às meninas não era permitido fazer coisas que só eram permitidas aos
ǯȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱ·ȱ£ȱȱȱǰȱȱ³¨ȱȱ
ȱ£ȱȱǯ

A opção de continuar em Santa Maria…
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ øǯȱ ȱ ȱ
contactos com crianças da idade dele, com pais e mães, com mentalidades difeȱȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱǵȱȱȱȱ
que é um bom sítio para se crescer porque em termos de liberdade, tranquilidade
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ȱȱ·ȱȱÇȱǯȱȱȱȱ³¨ǰȱȱĚ¹ȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱ·ȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱȬȱȱäǯȱ
äȱ·ǰȱȱ¡ǰȱ·ȱȱȱȱȱȱǯǯǯ
ȱȱȱęȱȱȱǰȱ¨ȱȱǰȱ£ǰȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ǯȱ ȱ ·ȱ ǰȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱ³¨ǯ
Se não estivéssemos na hora da SATA, teria implicado ser evacuado num Aviocar ou então esperar pela SATA e o que isso implicava, em termos de sofrimento,
ȱȱ³ȱȱȱǯ
¤ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ¹ȱ ³¨ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ³ȱ ȱ ¨ȱ ¹ȱ ȱ ȱ
noção disso, porque vivem em ilhas onde os serviços de saúde são muito mais alarȱȱȱ¹ȱȱ³¨ǰȱǰȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱǯ

Do Pico, Flores, Corvo, Graciosa têm de se deslocar para as ditas “ilhas
maiores”
¨ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ ¨ȱ ǯȱ ȱ¨ȱ ȱ
ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ³ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
as crianças do Pico, Flores, Corvo, Graciosa, que têm de se deslocar para as ditas
ȁȱȂǯ
ȱȱȱȱȱ¨ȱ¡ȱǰȱȱ¨ȱ¡ȱ
um Centro de Saúde, onde não existe um Hospital, isso também implica que, em
ȱȱ¹ǰȱȱȱȱȬȱȱǯȱ¡Ȭȱȱȱȱǯǯǯ
Mas, se calhar, no continente, se vivesse numa aldeia fora da cidade principal,
ȱ·ȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱ³äǯȱȱ·ȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱ¹ȱǯ
ȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱĚ¹ȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ
que temos à nossa volta, para darmos opções alternativas, para que a criança possa
ȱȱ¨ȱȱȱȱÇǯȱ ȱ·ȱȱȱǯ
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Esses poucos, juntados a muitos, podem fazer toda a diferença
ǽȱȱȱǾȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱȱĚ¹ȱ
que podes ter ou tentar ter, pois cada criança é uma pessoa, que já tem muito de si próǯȱȱȱǰȱȬȱȱ³¨ǯǯǯȱȱȱęǰȱȱȱ£ȱŜȱǯ
Esteve em causa fazer outras coisas, mais pessoais, tanto relacionadas com o ser
ǰȱȱȱàǯ
Neste momento estou numa fase em que tenho uma certa necessidade de voltar
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Apesar de considerar que cada pessoa pode sempre fazer algo, é evidente que
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ£ȱ·ȱȱǯ
Por exemplo, na celebração do Dia Internacional da Mulher eram pouquíssimas
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱęȱȱǰȱȱǯȱȱȱ
àǰȱȱȁÇȂȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱŞȱȱ³ǰȱȱ¤ȱȱȱȱ¦ǯȱ
Frases sobre a distinção, que ainda existe, relativamente às mulheres trabalhadoras,
as diferenças salariais, as diferenças de horários de trabalho, as diferenças de empreǯȱ ȱȱȱęǰȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱ£ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ£ǯȱȱȱ
ǰȱǰȱȬȱȱǯȱ1ȱȱȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱǰȱȱȱǰȱȱ£ȱȱȱ³ǯ

A marca mais positiva da vida
ȱȱȬ£Ƿȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ£ǯ
¤ȱȱȱȱȱȱȁ³ȱȱȂǯȱȬȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ƿȱ ȱ ȱ
ȱǯȱȱȱŞȱȱ³ȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱǯ
Também já pensei ler a ‘Calçada de Carriche’, pedir muitas desculpas ao António
¨ȱȱȱȱǯȱ1ȱȱ¡ȱȱȱ¨ȱǰȱ¨ȱÇȱȱȱ
ȱȱ¤ȱȱǯ
Dá-me mesmo vontade de o fazer, ler a ‘Calçada de Carriche’, pedir muitas desȱȱàȱ ¨ȱȱȱȱǯ
ȱǷ
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História de Vida
de Maria do Espírito Santo Ferreira

ȬȱȱȱÇȱȱȱǯ
ȱśŜȱǰȱȱǰȱ¨ȱȱȱęȱȱǰȱŜȱ£ȱȱřȱ
ǯ
¤ȱȱȱǰȱ¤ȱȱǯ

Não se podia sair de casa, mas eu saía
Saí da escola muito nova, já trabalhei muito na minha época de pequenina com
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęǯ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ·ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ęǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ęǯȱ ȱ
ȱ£ȱȱ³¨ȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱǰȱ¤ȱ¤ȱȱ¡ȱȱ
ǯȱȱȱȱ³ȱȱ ǰȱȱȱ¨ȱȱǯ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯȱ Çȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǯȱ ¨ȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱ¨ȱȱȱȱȱǰȱȱȱÇǯȱ ȱȱ
mar, tomar banho, o meu pai era pescador e quando vinha do mar ia ao musgo, às
ǯȱȱȱȱȱȱȱ¨ǰȱǰȱȱȱǰȱǰȱȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱ·ȱȱȱ
ȱȱÇȱȱȱȱȱęȱȱȱÇȱȱȱ
ȱǯ
ȱȱ¥ȱŚĶȱǰȱȱȱ¨ȱȬȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ Çęǯȱ ȱ ȱ ¨ȱ ¨ȱ
ȱÇęǯ
ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱ¨ǯ
ȱȱÇȱ¨ȱÇǰȱȱȱ¨ȱ¨ȱ¡ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ

Na altura em que me criei, não tinha luz eléctrica
A minha mãe criava porcos, galinhas, matava os porcos quando estavam
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ǯȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ³ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
salgada, para a gente ir tirando e comendo quando não havia peixe, porque se havia
¡ȱȱȱ¡ȱȱȱǯ
ȱȱ¨ȱ£ȱ¨ȱ¥ȱȱȱȱ¤ǰȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
¤ȱȱȱ£ȱ¨ȱȱȱȱ·ȱǯȱÇȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱÇęǯ
ȱȱ¨ȱ¨ȱȱ£ȱ·ǰȱȱȱǯȱȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱȱ¨ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱǽǾǯȱȱ
apanhei isso, apanhei a minha mãe a usar candeeiro, depois é que começaram a usar
£ȱ·ȱȱȱȱ¨ȱ·ȱâǯ
ȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱęȱȱȱ
ȱǰȱȱȱśŖǰȱŜŖȱǯȱȬȱȱ¨ǰȱ¥ȱśȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱ¨ȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱÇȱȱȱȱ
¨ȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱ£ǰȱȱȱȱǯ
Ȭȱǯ
ȱȱȱ¨ȱ³ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȬȱǯ

Deixaram a escola muito cedo para andar como o meu pai no mar
ȱ³¨ȱ¥ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ
¤ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¨ȱÇȱȱȱȱȱȱȬǯȱàȱȱȱȱȱȱ
Çȱȱǯ
Havia uma Contínua que dava aquele leite de farinha para bebermos com metaȱȱȱ¨ȱȱǯ
ȱȱȱȱ£ȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ£Ȭȱȃȱȱȱ
ȱȱ¹ȱȱ¹ȱ¨ȱȬȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯȄ
ȱŜȱ¨ȱ£ǯȱȱȱ¡ȱȱȱǯȱȱ³ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯ
Enquanto eu andava, sempre, com a minha mãe, os rapazes estavam na escola,
ȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱ
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ȱȱȱ³¨ǯȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱǰȱ¥ȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱǯȱ¡ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
Era uma época de muita pobreza, mas a gente era mais feliz porque naquela
·ǰȱȱȱȱȱȱǯȱ£Ȭȱȱȱǰȱ¨ǳȱȱȱ
minha mãe cozia o pão, havia vizinhas que diziam “Maria, vais dar-me uma metaȱȱȱ¨Ȅȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱ·ȱȱȱȱ³ȱǯȱȱ£ǰȱȱȱ
casa dos meus pais, não havia pobreza porque a minha mãe fazia muita coisa para a
ȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱǯ
ȱȱȱȱȱȬȱȱàȱȱȱȱȱ¹ȱǯȱȱ
ȱȃǰȱȱ¤ȱȱȱȱȱ¤ǯȄȱȬȱȱȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱȱȃȱȱ³äǰȱȱȱęȱȱǰȱ¨ȱȱǯȄȱ
ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ³äǯȱȬȱȱȱȱ
barco e disse-lhe “Por amor de Deus, vou trabalhar para ti” e depois, suponhamos,
ȱśŖȱȱȱȱȱȱȱęȱȱŘŖȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯ
ȱ³äȱȱǯȱȱȱȱȱȱȬȱǯ

As coisas que foram mudando
ȱȱȱǰȱȱ·ȱȱǯ
ȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱ
¨ȱȱ¹ȱ·ǯȱȱȱȱ¹ȱ·ȱȱȱȱ¨ǰȱ
ȱȱ¹ȱ·ȱǯ
Casei-me após cinco anos de namoro e continuei com o meu marido sem violênȱ·ǯ
Na casa dos meus pais, criei-me com os meus irmãos, a dormir todos no mesmo
ǯȱǰȱ¹ȱȱȱǰȱǰȱ¹ȱȱǯȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¥ȱǯ
Ȭǰȱȱȱȱàȱȱȱǯȱȱȱȱęȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱǰȱȱàǰȱȱǰȱȱȱȱàǯȱ
Ȭȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱÇȱȱȱ£ȱǯ
·ȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱ£ȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱ
Em dia de festa a gente matava, para comer naquele dia que era a festa da Páscoa e da
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ȱȱȱȱȱȱ¡ǰȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱ
ȱȱÇȱȱȱǯȱ¤Ȭȱȱȱȱȱȱȱȱ
¨ȱǯȱȱȱ¨ȱ£ȱȱǰȱȱ³ǰȱȱ³ǯ
ȱǰȱȱ³ǰȱȱȱȱȱ³ǯȱȬȱǰȱȱȱ
ȱȱȱ¨ȱȱ¡ǯȱȱȱȱ¡ǯǯǯ
ȱȱÇȱ¥ȱȱȱ¤ȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱȱǰȱ¥ȱǰȱȱǯ
Çȱ£ȱȱȱ³¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱ
ȱȱǰȱȱȬǯȱ ȱ¤Ȭȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱ
ȱǰȱ¤ȱȱ¥ȱǯ
ȱȬȱÇȱȱǰȱ¤Ȭȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȬȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ
guardava o musgo, tinha um armário grande e a gente dormia aí, com aquele cheiro,
ȱȱǯȱȬȱǯ

Aprendi a nadar nessa altura, naqueles bocadinhos de mar
Ȭȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
¨ȱ·ȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱǰȱȱȱǷ
E dentro daquele musgo vinham como que uns caranguejos muito pequeninos
ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ

Conheci o meu marido na mesma rua
ȱȬȱȱȱǰȱȱȱȱȱ£ȱȱǯȱȱȱ¨ȱ
ȱȃȱȱ·ȱȱȱ£ȱ¤ȱ£ȱǵȄȱȱȱȱȃȱ¨ȱǯȄ
ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ³¨ǯȱȱȱȱ¨ȱ£ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
lagostas e ensinou-me “Maria, vais aprender e vais ajudar a Mamã a fazer, que isto
ȱȱęȱȱȱȱ£ȱȱǯȄ
ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ£ǯ
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ȱȱȱęȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȃȱȱȱȱȱ¨ǯȄ
ȱȱȱȃȱȱ¨ȱȱǯȄȱȱȱȱ¨ȱȱȱȃȱ£ȱ
¨ȱȱÇǯȄ
ȱ ȱ ¨ȱ ȱ Çǰȱ ȱ £ȱ ȱ ¨ȱ ȱ Çǯȱ ¨ȱ
ȱǯ
ȃȱ£ȱ·ȱȱ£Ȅǰȱ£ȱǯ
ȃȱȱ¨ȱȱǯȄ
Mas passando o dia-a-dia a conviver, ele vinha com o meu irmão e foi a conviver
ȱȱȱȱ·ȱȱȱ¤ȱ·ȱǯ

O meu marido, quando foi, já me deixou grávida
Ȭǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱǯȱȱęȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
marido, com medo de dinheiro para pagar a casinha, foi para a pesca dos bacalhaus
ȱȱȱȱǯȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱǰȱ¤ȱȱ
¡ȱ¤ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱ£ȱ¤ȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱǯ

Mulher na pesca. Ajudava o sogro, o marido e os filhos
Depois os meus rapazes começaram a ter 10, 11 anos, já começaram a trabalhar
ȱǰȱȱȱȱȱęǰȱȱ£ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
O meu rapaz ia para o mar, depois o outro fez dez anos, também para o mar e
ȱǯȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱŜȱ
£ȱȱȱǯȱȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱ
ȱ£ȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱ³ȱȱȱ
com um irmão seu, porque o irmão tinha um barco e depois eu fui experimentar ir à
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ£ȱǰȱȱ³ȱ
ȱȱȱȱȱȱǯ
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Çȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęǯ
Fui muito feliz na criação deles pequeninos, porque era tudo para casa, havia
ȱ¡ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
maneira que queria, rede à costa, fora da costa, onde pudesse trabalhar, havia muito
¡ǯ
Agora, na criação deles casados, grandes, com os meus netos, a sofrer como eles
ǰȱȱȱ³¨ǯȱȱȱȱȱ³¨ǰȱ¨ȱ¨ȱǰȱ¤ȱȱǯ
ȱȱȱ¤ȱ·ȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱ¨ȱ·ǯ
Vejo-os a sofrer, vão para o mar e vêm sem peixe, não têm ordem de pescar como
ȱǯ

Antigamente a pesca era mais feliz. Naquela altura havia pobreza, mas não
havia tanto stress
ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ȱ ǰȱ Çȱ
ȱȱȱȱȱȱȱàȱĚǰȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱ
Depois quando chegavam à beira da calçada do porto, víamos tanto peixe e dizíamos
ȃ¹ȱ¤ȱȱȱǯȄ
ȱȱ¡Ƿ
ȱ¨ǰȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȃ¨ǷȄ
ȃ¹ȱ¤ȱ¹ȱȱǵȄ
ȃǯȄ
¡ȱǯǯǯ
1ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ƿȱ ǰȱ ȱ ȱ
Vila de Rabo de Peixe, há homens e mulheres com muito stressǯȱȬȱȱȱ
ǯ
Naquela altura havia pobreza, mas não havia tanto stress, porque agora ganham
ȱǰȱǰȱ·ǰȱ·ȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱ¨ȱȱ¤ǰȱȱȱ¨ȱȱ£ǯ
ȱȱ¨ȱȱàǰȱȱȱ¨ȱȱ¨ǰȱȱȱ¨ȱȱǯȱ
ȱ¤ȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱǯǯǯȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱ·ǰȱȱȱ¤ȱ¤ǯ
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Comecei a conhecer, a ser outra mulher
¨ȱȱǯǯǯȱȱȱȱȱȱȱȱ³¨ȱ ȱ
ȱǰȱȱȱǯȱÇȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯ
Fui à UMAR, a Senhora Clarisse disse-me que havia uma associação das
ȱȱǯȱȬȱȱȱȱȱȱ³¨ǯȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱàȱȱȱ
ǰȱȱ ǰȱ£ȱȱȱȱȱęǰȱȱȱ·ǰȱ¨ȱȱ
ȱǯȱȱȱǯȱȱȱȱȱǷ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ǯ
ȱęȱȱ¨ȱȱȱȱ·ȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱǰȱǯ
ȱǰȱȱȱȱŘśȱȱǰȱȱ¨ȱȱȱǯ
Na mentalidade das pessoas de Rabo de Peixe, principalmente a classe piscatóǰȱ¨ȱȱǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱ³äȱȱ¡ȱȱȱȱęȱȱȱȱȱ³ǰȱ
ȱȱ³ȱȱàȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȃǰȱȱ¨ȱȱȱȱ¤ȱǰȱȬȱȱȱȬȬǯȄ
Um fato-de-banho de saia, que eu mesma, envergonhava-me de usar o faȬȬȱǯȱÇǰȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱȱȱȃȱȱȱ¥ȱ¤Ȅȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ¥ȱǯ
ȱȱ£ȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱàȱ
foi para a água com a roupa que tinha vestida e eu vesti o meu fato-de-banho e aqueȱȱȱȱȱȱǯ
Disse ao meu marido “Não me sinto bem, que está toda a gente a olhar para
ǯȄ
ȃ¡ȱȱ¨ǷȱȱȱȱȱȱȱȱǯȄ
ȱà¡ȱǰȱ¤ȱȱȱȬȬǯ
Mas na praia de Rabo de Peixe, na nossa classe piscatória, eu ainda tomo banho
ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱâȱȱ³ȱȱ
ȱȱȱ·ȱȱȬȬǯȱȱȱàȱ¤ȱ¤ȱȱȱȱ
ȬȬȱȱÇȱȱǰȱȱȱǰȱȱǰȱǯȱ
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ȱǰȱȱȱ¤ǰȱȱȱàǰȱȱȱǰȱȱ¨ȱǯ

Eu acho que ainda não há igualdade...
ȱȱȱ¤ȱ¹ǰȱ¤ȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱÇȱ
ȱȱȱ£ǯȱȱ¤ȱǰȱ¤ȱ¤ȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱ
¤ȱǯ
¤ȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱÇǯȱ
¤ȱȱȱȱȱȱȱǰȱ·ȱ¤ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱęȱȱȱȱǰȱȱ
ȱǰȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱ ¤ȱȱȱ³¨ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
A nossa criação foi assim, o nosso marido a vir do mar e estava tudo pronto:
ǰȱȱȱȱ¤ǯȱȬȱȱ¤ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱȱ
£ǰȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱ£ȱȱǰȱ£ȱȱǯȱ ¤ȱȱȱȱǰȱ¥ȱȱǰȱ·ȱ
ȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱęȱǰȱ¨ȱȱ
Ȭǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ǰȱȬȱȱǯ
Hoje dizem às mulheres deles “Minha rica mãe, a nossa comida estava à espera
ȱǯȱȱȱȱǯȄȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱęȱȃ¨ȱȱȱȱȱ
ȱȱęǷȄ
ȱȱşȱęȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱǷ
E quando tinha os meus três bebezinhos, acabava de dar banho a um, o outro
ǰȱȱȱǰȱǷȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱ¨ǯȱ
¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
ǯǯǯȱȱȱȱęȱǯ
Agora acho muita diferença, estas crianças, estas raparigas jovens já não querem
âȱȱǯȱ1ȱȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ǯ
ȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱ
ȱǯȱ ¤ȱ¨ȱ£ȱ¨ǰȱȱ¤ȱȱȱǯ
ȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱ³ǯ
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Quis dar escola à filha mais nova,
porque os homens já estavam grandes, casados
As minhas raparigas começaram a criar-se, as mais velhas tirei-as da escola para
ȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ǯ
ȱȱ³ǰȱȱȬȱǰȱȱ·ȱȱ¨ȱǯȱȱȱ¤ȱȱǰȱ
ȱȱǰȱ¨ȱȱȱęȱȱȱęȱȱȱȱǯ
ȱȱęȱȱȱ£ȱȃȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ
¤ȱǯȄ
Essa mudança foi para me ajudar na casa, que era tudo homens e eu tinha de
ǰȱȱȱȱǰȱǰȱǰȱǯ
ȱȱȱ¥ȱęȱȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱǰȱǰȱ
ǯȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱǯ

Fiz aos meus filhos o que a minha mãe nos fazia
A minha mãe era amiga de fazer massa sovada, bolos lêvedos, malassadas, isso
ȱ³ȱȱȱȱęǯ
ȱøȱ£ȱȱę£ǰȱȱȱȱȱȱ£ǯȱȬȱȃȱȱȱȱǰȱ
ȱȱ¹ȱ³ȱȱȱȱȱȱęǰȱȱȱę£ȱȱȱęȱȱ
ȱȱȱ¨ȱȱ£ǯȄ
1ȱǰȱȱȱȱęȱȱȱȱ¤ǯȱȱęȱȱ
ȱȱȱȱ¨ǯȱȃ¨ǰȱȱȱ·ȱȱ³¨ȱȱȱ¨ȱȱ¥ȱǵȄȱ¨ȱ
é esses doces de agora feitos nas lojas, eram doces mesmo feitos em casa, malassadas,
ȱǯȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱęȱǯ
Hoje, como ele está longe, dou-lhe amor e carinho, o retrato dele, a gente a falar
ȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ȱǰȱȱęȱȱǯȱȱ
ǰȱȱǯ
ȃ¨ǰȱȱ¨ǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȄ
ȃȱȱȱȱȱȱȱǯȄ
ȱŗŚȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱǯ
ȱȱȱ£ȱȱ£ȱ¥ȱȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱ
ǯȱȱȱ¨ȱ¹ǰȱȱ·ȱ¨ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯ
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As mulheres aflitas, a hora deles chegarem e nada
ȱȱȱ³¨ǰȱȱàȱȱǰȱȱȱęȱ·ȱȱ¨ȱȱȱȱ
ǯȱȱęȱȱ¨ȱ¹ȱ·ȱÇǰȱȱǯȱ¹ȱȱȱȱşķȱ
ȱȱȱ·ȱȱȱ¨ȱȱȱşķȱǵ
ȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱęȱȱȱ¹ȱȱȱ·ȱÇȱȱȱȱşķȱǯȱȱȱȱęȱȱ¹ȱ·ȱÇȱę£ȱ
ȱǰȱȱȱȱ¤ǰȱ¹ǵȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ
ǰȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱ·ȱȱşķȱȱȱȱǵȱȱȱ
ȱ·ȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱǯ
Fica lá muita gente por causa do mau tempo ou alguma coisa que acontece no
ǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱte a gritar, homens, mulheres, gente a sofrer, como já disse à espera que eles viessem
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱ³¨ȱȱȱǰȱȱȱȱ¤ȱ¥ȱȱ
com o barco na Ribeirinha, o tio do meu marido dá à costa com o barco nas Capelas e
ȱȱȱȱȱȱȱȃǰȱȱȱȱ¤ȱǯȄ
ȱȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱÇȱ·ȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱĚǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱàȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱ
“Os barcos já não aparecem” e o cabo do mar disse “Ó mulheres, vocês não digam
ǯȄ
Por fora das Calhetas de Rabo de Peixe, a gente viu os barcos a chegar e o cabo
do mar chegou e disse “Olha os barcos já estão chegando, eu não dei o alarme a vocês
mais cedo por causa do alarme destes dois barcos, mas ouvi dizer que a embarcação
ȱ¤ǰȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯȄ
ȱ·ȱȱȱǯ

A nossa história foi muito triste.A gente já não passa por isso,
naquela altura era assim.A Estação Costeira foi o melhor
que veio para o pescador
Estava bom, eles iam para o mar, mas se vinha mau tempo e eles já estavam no
ǰȱȬȱȱǯȱȱ¨ǰȱȱ¹ȱ¨ǰȱ¥ȱȱȱ¤ȱȱȱ
ŚȱǰȱȱȱŚŖȱȱŝŖȱǰȱ¨ȱǯȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱ
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ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱ
não apanha telemóveis, telefonamos para a Estação Costeira que entra em contato com
ȱȱ¤ȱȱÇǯ
Há um ano, numa embarcação houve um senhor muito doente do coração, a
³¨ȱȱȱȱȱàȱȱȱǯȱȱȱ³¨ȱȱȱ
comunicou com o helicóptero e depois com a esposa do armador e já estavam todos
ȱȱ¥ȱȱȱàǯȱȱȱȱǰȱȱȱ³¨ȱǰȱȱȱ
ǯ

A UMAR e o apoio à mulher
Há muitas mulheres que já não estão a sofrer muita violência doméstica, desde
ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¥ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¹ǯȱȱȱȱȱȱȃȱȬȱǷȱȱȱȱȱ¥ȱ
ǷȄȱȱǰȱǰȱȱǰȱ¤ȱ¨ȱ£ȱǯ

A gente trabalhava não era para ganhar, era para ajudar
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ǰȱ£ȱǯȱȱȱȱ£ȱȃ¨ȱǰȱȱ¨ȱȱȱȱȄǰȱǰȱ
ǰȱȬȱȱ£ȱȱȱȱ¨ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ¥ȱǰȱ¤ȱreu, trabalhava muito, não era para ganhar, que a gente trabalhava não era para gaǰȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱęǰȱȱȱǯȱȱȱȱ
seus trabalhadores para o marido, quando viesse do mar não se chatear com os trabaǯǯǯȱȱȱȱȱǯ

A felicidade é quando os vejo todos juntos comigo
ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱşȱęǰȱ
sentia-me feliz a trabalhar sem estar doente, a fazer as coisas a 100 por cento, criei-os
muito bem criados, todos a peito, sem leites de farmácia, gostei muito de os ver chegar
ȱȱȱȱǰȱ¹Ȭȱȱȱȱǯ
Agora felicidade é quando os vejo todos juntos comigo, casados, todos juntos coǯȱ¨ȱ¤ȱ·ȱǰȱȱȱȱǯȱ¹ȱȱǰȱ¤ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȃǰȱàȱǰȱ¤ȱȱȱȱȱȱǵȱȱâȱȱ£ȱȱǵȄ
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Virgínia Pereira, 146
Terceira, 77 anos

História de Vida de Virgínia Pereira

ȱȱǯ
ȱȱàȱȱȱ ǯȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱȱȱǯ
ȱȱȱ·ȱÇȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ
ȱǯȱȱŝŝȱǰȱȱȱŘśȱȱȱȱŗşřŝǯȱȱȱȱǰȱȱ
ȱŘśȱȱǰȱȱ£ȱǯȱǽǾȱǰȱǯȱȱȱęȱȱsários porque como era a mais nova de uma família de 6 irmãs, esses aniversários
ȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱ¤ȱ¨ȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱŗŖȱǯȱ
ȱȱȱȱǯȱȱ¥ȱøȱ¨ȱȱȱȱȱȱǰȱȃȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȄȱȱȱȱȃȱǯȱ¨ǰȱȱ·ȱȱ¤Ȭȱ
ǵȄȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱ
era bem consciente, de ela, no fundo, ser a minha mãe, embora eu soubesse que era
ȱ¨ǯȱȱ£ȱǯ
ȱȱȱȱȱ¨ȱ·ȱǯȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱǰȱȱȱǰȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȃ¨ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱǯȄǰȱȱȱǯȱȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱ¨ǯ
Fiz a Primária e depois o meu pai não queria que eu estudasse porque eram
ȱęȱȱȱ¨ȱǯ
¨ȱȱȱ¨ȱȱȬȱȃȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ¹ȱȱȱȱǯȄȱȱ¤ȱȱȱǰȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱȱȱ·ȱ¤ȱȱŗŝȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱŗķȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ âȱ
ȱȱǯȱȱǯǯǯȱȃȱ·ȱ¤ǵȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȄǰȱ£ȱȱǰȱȱǯ
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Tinha as notas melhores que havia, essas manias assim que a gente tem naquelas
idades e, quando alimentam em nós isso, porque os professores diziam “Ai, esta meȱ·ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯǯǯǷȄȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱ¤ȱǯȱȱ
ȱȱȱȱǰȱǯ
ȱ¤ȱȱȱ¤Ƿȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ·ȱȬȱ
ȱ³¨ǯ
A minha escola paralela fui fazendo mais tarde, aquilo que eu aprendi da vida,
ȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱǰȱ¤ǯǯǯ

A JOC
ȱ ȱȱȱȱǯȱ ȱàȱȱ·ǰȱȱ¨ǯȱȱȱȱ
£³äȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱ ǯȱ ȱàȱȱ·ȱȱ
convidaram-me para ir a uma e gostei muito daquilo, não era da Juventude Estudanǰȱȱȱ ȱ¤ǯȱȱȱȱ³ǰȱę£ȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱàȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱ£Ȭȱ
que a JOC, o Movimento “Juventude Operária Católica” tinha falta de dirigentes e
precisava de constituir equipa para o novo ano e, assim, um pouco ingenuamente “Se
tu quisesses ir para a JOC e tal, podias pegar no grupo, é preciso uma pessoa que seja
£ȱȱǰȱȱǯȄȱȱȱȃ¨ȱȱȱǰȱȱȱ£ǯȄȱȱȱ
ȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȁȱȱȂǰȱȱȱ£ǰȱ
ȱÇǰȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯ
Na minha casa, o meu pai era um trabalhador, a minha mãe era uma mulher
doméstica, as minhas irmãs, umas tinham estudado, outras eram domésticas e eu
considerava que não tinha muito a ver com aquela gente, porque devia ser era Uni¤ǯȱ¨ȱȱ¤ǯ
Ora um dia, chego a um Conselho Nacional e a Presidente Nacional da JOC, que
era muito decidida, uma mulher muito inteligente, uma mulher de cultura, operária,
ȬȱȱȱȱȬȱȃ¨ǰȱȱ¤ȱȱȬȱȱȱ ȱȱǵȄ
“Eu estou na JOC de passagem, estou na JOC enquanto não houver uma dirigenȱ¥ȱȱȱȱǰȱȱ¨ȱ³ȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱ
£ȱǯȄȱȱȱȱȃȱǵȱȱȱ¨ȱȱȱȱ£ȱ¤ǰȱ·ȱ¨ȱ£ȱ
ȱǯȄȱǽǾȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱǯȱȃ¨ȱ£ȱȱ
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ǵȄȱȱ·ȱȱȱ¨ȱȬȱȱȱ ǵȱȱęȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ
£ǵȱȱ·ȱȱȱǵȱȱȱ·ȱȱȱȱȱǰȱȱęȱȱ
¤ȱǯȱȱȱ¹Ȭȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱÇȱǰȱȱ
ȱ·ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱǰȱȱȱȱǯ
Compreendi uma coisa muito simples: não era melhor do que ninguém, e portanto estava naquele trabalho podia servir naquele trabalho e servi o melhor que
ǰȱȱȱȱǯ
A JOC tinha orientações claras para levar os jovens trabalhadores a descobrir as
realidades quer ao nível do seu meio familiar quer de bairro quer de fosse lá o que
ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ£ȱȱ³ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ³ȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱȱȱ
fabril mas um dia fui pedir trabalho a uma fábrica e o patrão começou a rir-se “Mas
ȱȱ¨ȱ·ȱǵȄ
ȱȱȃǰȱȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱǯȄ
ȱȱȃ¨ȱȱȱȱǯȄȱǽǾȱȃ ȱ¨Ƿȱ¨ȱȱȱȱǯȄ
ȱȱȱȱ·ȱȱ·ȱȱȱȱ³¨ǯȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱ£ȱǯȱȱ
Ȭȱȱ³¨ȱȱ·ȱ·ȱȱȱȱ·ǯ
A gente fazia uma coisa que se chama a Revisão de Vida, que é aquilo que a
ǰȱǰȱȱ ȱȱȱ¤ǯȱ ȱȱȱȱdade para dar uma visão de fé sobre a realidade, que aprofunda mais do que aquilo
que se vê, que vê para além daquilo que se vê e que é capaz de descobrir, num jovem
trabalhador, deformado pela miséria e pela ignorância, pelo álcool, um verdadeiro
ȱȱȱȱęȱȱǯȱȱ¨ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱȱȱ³äȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¹Ȭȱȱȱȱ·ǯ

Tinha menos cultura operária do que outras, mas tinha boa vontade
Durante muito tempo, achava que ser professora era um impedimento para ser
ȱȱȱȱ ǰȱȱȱȱȱȱ Ȃǯȱ¨ȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ¨ȱȱȱȱǯȱ·ȱȬȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ
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ȱȱǰȱȱ¡Ȭǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȃȱ·ȱ
ǰȱȱ·ȱǰȱȱ·ȱ¨ȱȱ¹ǯǯǯȄȱȱȱęȱȱȱǯȱȱ
eu tinha facetas assim, de facto lia muito, documentava muito, mas gostava de ler e
ȱęęȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¹ȱȱȱȱ
ȱǰȱȱàȱȱȱ¤ǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱ¤ȱȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱȃ¹ȱ¨ȱȱȱ¨ȱȱȱ¤ǯȱȱȱ¤ȱ
·ȱȱȱȱȱȱęäǯȱ¹ȱ¨ȱȱȱ¨ȱȱȱcessidade de se inserir com mais vontade e empenho junto de outras pessoas (sejam
¨ȱȱ¨ǼǰȱȱȱȱȱȱǯȄ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱǰȱȱŘśȱȱǰȱàȱ¨ȱę£·ȱ
escolha com quem estávamos ou deixávamos de estar, daí que havia muita confusão
ȱ³ȱȱǯȱȃȱ¨ȱȱȱǰȱȱǰȱȱ¤ǰȱȱȱȱ
ǰȱȱȱ¤ȱǰȱȱ³¨ǯǯǯȄ
ȱȱȱȱȱȱȱàȱǯǯǯ

A fama de que eram comunistas
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱÇȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱÇȱȱǯȱȱǰȱ
foi difícil dentro da própria igreja, e houve gente que se reuniu, gente da LEC [Liga
Eleitoral Católica] e não só, para avaliar o trabalho dos movimentos operários para
verem o que tínhamos de mal e se tínhamos algo que fosse contra a doutrina do
ǯ
ȱǰȱǯȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱvimento e depois presidente do Sindicato dos Professores e até foi Directora Regional
ȱǰȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱàȱę¤ȱȱ¤ȱȱ
¡ǰȱȱȱȱȱȱǯǯǯȱȱȱȱȱǯ

O 25 de Abril
Nessa altura já tínhamos feito muitas coisas, de maneira que aquilo foi uma
ȱ ³ǯȱ ¤ȱ Çȱ ȱ ȱ £³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ
Paulo Freire, já tínhamos constituído a Universidade Popular em São Mateus, fomos
buscar gente que tinha saído do ensino, sem escolaridade obrigatória completa e que
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ Çǯȱ ¤ȱÇȱȱ¡¹ȱǰȱǰȱȬȱȱȱȱȱŘśȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
Juntámo-nos todos uns aos outros e começámos a ver o que íamos fazer e a ver de
onde soprava o vento e fomos com os outros, caminhando para a frente com coisas
ȱȱǯ

Primeiras acções depois do 25 de Abril
Começaram-se a formar grupos por todo o lado, primeiro o Movimento De¤ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ³ȱȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ ³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę£Ȭȱ ȱ
ęȱȱȱȱȱȱȱǰȱ£ȱȱ
ǰȱ ȱ ³äǯȱ ³ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǯȱ
Aquela pasta [dossier] está cheia de movimentação da ilha Terceira: estivadores, emȱ·ǰȱȱȱǰȱȱȱȱ³¨ȱǯǯǯ

Foi tudo desmantelado, mandaram tudo para a rua, pelas janelas
ȱ³¤ȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱȁȱȂǯȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱ
juntaram para fazer um boletim paroquial, que fazíamos sair mensalmente, e come³ȱȱȱȱ£ȱ¥ȱǯȱÇȱ³ȱȱȱȱǱȱȱȱ
ȬȬ¦ȱȱȱȱ³ǰȱÇȱȱǰȱǯȱȱȱǰȱȱȱ
levantou uma raiva nesta terra, que foi tudo desmantelado, mandaram tudo para a
ǰȱȱǯ
Foi queimada a sede do PC, foi desmantelada a sede do MDP-CDE [Movimento
¤ȱ¹ȱȮȱ¨ȱ¤ȱǾǯȱ ȱȱȱȱȱȱ
da reacção, porque nessa altura já tinha aparecido o separatismo, já se fazia vigilância
ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ·ȱę£ȱǯȱȱȱȱę£ȱȱȱȱ¨ȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱ·ȱȱ¡¨ǰȱȱ¡¨ǰȱ¥ȱ£ǰȱǯ
Fizeram-se mesas redondas em lugares insuspeitos, por exemplo, no Seminário
de Angra do Heroísmo para debater a independência de Moçambique; fez-se uma
mesa redonda para debater o trabalho e o custo de vida, em que estiveram presentes
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vários sectores que depois avançaram com Cooperativas, no que diz respeito ao leite
ȱ¥ȱǯȱ£ȬȱȱȱȱȱǯȱȬȱȱÇȱȱȱ
ǯ
ǽ¹ȱȱǾȱȱȱ¨ȱ¤ȱȱȱȱ¨ȱ¡¤ǯ

A Universidade Popular
Mas ainda antes do 25 de Abril, aconteceram coisas muito importantes, como a
ȱȱȱȱ£³¨ǯ
A Alfabetização foi uma experiência muito bonita, que a mim, me encheu as
ǯȱ³Ȭȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱǯȱȱȱ
³¤ȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱǯȱȱȱȱȱ
de homens e, pelo menos, duas mulheres, uns mais novos, outros mais velhos, mas
ȱȱȱȱǯ
O primeiro debate foi ‘Natureza e Cultura’, o que era natureza e o que era cultura, porque queríamos que eles percebessem, que tudo, ou quase tudo neste mundo
·ȱȱȱ¨ȱȱ ǰȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱǯȱȱ
exemplo, esta mesa é obra da cultura, porque foi buscar-se a árvore, trabalhou-se a
ǰȱȱȱ·ȱȱȱǯȱȱ£ȱ·ȱȱǰȱ£ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱ ȱȱǯȱȱ
¡ǰȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱǯ

Quando rebentou o 25 de Abril, essa gente de São Mateus
estava preparada para intervir
ȱřȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ȱǯȱ³ȱ
a pensar em rapazes que tinham capacidades para poderem ter ido mais longe nos esǰȱȱȱȱȱȱęȱàȱȱȱ¨ȱȱȱ
ȱŚĶȱǯȱ¨ȱ¤Ȭȱȱȱȱȱȱȱȱ³ȱ
a estudar as matérias para poder fazer o Ciclo Preparatório, ali no Forte de São Maǯȱȱȱ¤ǰȱȱǰȱȱǰȱȱǯȱ
ȱȱȱę£ȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱęȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ¹¡ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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ȱ ³Ȭȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¤ǯȱ àȱ ȱ
esse grupo tinha possibilidade de raciocínio e capacidade de crítica, e começámos a
âȬȱäȱȱ¡ȱȱ³ǯȱ³¤ȱȱâȱ³äȱȱvam para conversarmos, sobre a guerra colonial e informações das coisas que a gente
ǰȱȱȱǰȱȱȱ³äȱȱǯȱȱȱǯ
Então eles evoluíram bastante, porque tinham capacidade para isso e no ano
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱśķȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱǯȱȱęȱȱȱę£ȱȱȱ¡ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱęȱȱȱśķȱȱǯ
Entretanto o ano deu para muita conversa e discussão, porque a gente não sabia
ȱȱȱàȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱàǰȱȱǰȱȱ¨ȱę£ǯȱ¤ȱ·ȱȱĚ¡¨ȱ
ȱȱÇǯ
ȱ ȱ ȱ Řśȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ȱ ȱ
para intervir e passou a intervir em assembleias populares em que se jogavam, por
exemplo, eleições do Rádio Clube de Angra, eleições aqui ou acolá, logo não eram os
ǰȱȱȱ£³äȱȱǯȱȱ·ȱȱę£ȱàȱȱ
algumas coisas, para poderem participar e foi assim que avançámos na consciência
ȱȱǯ

A primeira vez que se celebrou o 8 de Março
O 8 de Março foi uma mesa redonda orientada por mulheres, para uma assemȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ǰȱ ȱ £ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
sobre que expressões de autoridade e fascismo apareciam nas Escolas, nos Sindicatos
ȱȱǯȱȱȱȱ£ȱǰȱ¥ȱȱȱȱ ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
falou para provocar a iniciativa das mulheres domésticas, uma professora falou para
provocar a acção de toda a gente e não apenas dos professores, dos pais e da popula³¨ȱȱǰȱȱȱ¨ȱȱ£ȱȱȱęǰȱȱ¨ȱȱ¡ȱȱȱȱ
escolas informavam de coisas graves e uma delas era aquilo que se ensinavam aos
øȱȱȱ¡ȱȱǯ
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Ida para Lisboa
ȱȱȱŗşŝśǰȱȱȱȱȱ³ȱȱȱȱ
ȱȱǯȱàȱ·ȱȱȱÇȱȱȱǯȱȱ£ȱ¤ȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱàǰȱȱȱ
Domésticas, fui à Praia [da Vitória] de propósito trabalhar com as empregadas dos
ǯȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
aquilo começou a aquecer de tal maneira, que já se ouvia dizer que ‘O Trabalhador’
£ȱĚ¡ȱȱǰȱȱȱǰȱȱ£ǰȱȱȱȱ¤ǯȱ
ȁȱȂȱȱȱȱȱ¨ȱàǯȱȱȱǰȱǰȱȱ
ǯȱ·ȱȱȱ¨ȱ³¤ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ǰȱȱÇȱȱäǰȱȱǰȱȱǯȱ ȱȱȱ
ȱęȱȱ£ȱ¨ȱȱàǰȱȱ£ǰȱȱâȱȱ
ǯȱȱȱ ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
¤ǯȱȱȱȱȱȱ¥ȱȱǽȱǾȱȱȱȱ¨ǯ
ȱȱȱę£ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱ
ǰȱȱ¤Ȭȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ę£ȱ³ȱȱȱǯȱȱ·ȱȱ³ȱȱȱÇȱȱȱ
ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱâȱȱǰȱ¤ȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃȱ ȱ ȱ ȱ   A ǰȱ ȱ   A ȱ
ȱ ȱȱǯȱȱ ȱȱ ȱ!ȱȱȱȄ
ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯ

A actividade literária
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱÇȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǯȱȱȱ ȱȱȱ³äȱȱȱ¥ȱ
ȱȱȱę£ȱȱǯȱȱ¡ȱȱȱĚ¡¨ȱàǯȱȱȱ
ȱȱȱÇȱęǰȱ£ȱàȱǯȱ¡ȱȱȱ³¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ¨ȱȱ
ȱȱǰȱǰȱǰȱ£ȱȱĚ¡¨ȱȱȱȱȱȱȱ
ęȱ¤ȱǰȱ¤ȱȱȱøȱȃȱȱǳǵȄ
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A filosofia de Paulo Freire nas nossas acções
¤ȱȱȱȱȱęȱȱȱ³ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ
cabeça e não voltou a sair “Nenhum Homem pode viver só para trabalhar com os bra³ǯȄȱȱȱ·ȱȱǰȱäȱȱǰȱȱȱȱȱ·ȱàȱ³ȱÇǰȱ
só braços, e outros são os pensantes, os que mandam, os que mandam fazer e não têm
experiência naquilo que mandam, e mandam porque aprenderam nas universidades,
ȱȱȱǰȱȱǯȱ¨ȱ·ȱȱâȱȱȱȱǰȱȱȱàȱȱ·ȱȱǯȱȱ ȱȱȱȱ³ȱȱ³ǯȱ³ȱ
ȱ¡ȱȱ³ȱȱǯ

A vivência das mulheres, antes e depois do 25 de Abril
Isso não é muito simples, claro que as mulheres e as famílias evoluíram imenso
ȱ¤ȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱàȱǯȱȱȱȱ
ȱ¹ȱęȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ¹ȱȱ
ȱǯȱȱȱȱ·ȱȱǰȱ·ȱ£ȱȱȱ¤ȱȱǯȱ¨ȱ·ȱȱ
ǰȱ·ȱȱ¤ǯȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱ
³äǱȱȱȱȱǰȱȱ³¨ȱȱęǯ
¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱ
Mas também há famílias tradicionais, em que o homem ainda bate na mulher, vio¹ȱ·ǯȱȱȱȱȱȱǰȱ³ȱȱǰȱȱ¨ȱ
se pode suportar e que tomou um carácter terrivelmente violento, quanto a mim, por
ȱǯȱȱȱȱ¨ȱ·ȱȱȱȱȱęȱȱȱȱ
¹ȱȱȱȱ¨ȱȱǯȱ¤ȱȱȱȱȱǯȱǰȱ
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱ
£ȱȱÇǯ
Mas não se chegava assim ao assassinato como se chega hoje, e por coisas sem
¦ǯ
ȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱàǯȱ
Ela dizia “O meu marido batia-me sempre, vinha com muito álcool e dizia «Não vale
ȱȱ£ȱȱ¨ȱ£ǰȱȱȱǯȎȄȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
¨ȱȱȱȱȱȱȱǯ
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Grupos de trabalho só de mulheres
Durante uns anos a gente só tinha mulheres, as mulheres da LOC [Liga Operária
àǾǯȱ ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ£ȱȱȱȬȱ
com ela, sobre atitudes a ter com as crianças, sobre comidas, que ela percebia bastanǰȱȱȱȱ³ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱàǯȱ
Havia uma intimidade grande com essa cozinheira que era uma mulher ilustrada, no
sentido de ser uma mulher de discussão, de debate, de atenção à vida, de conversar
ȱȱȱȱǯȱȱȱȱǯ
Havia outra que agia no Hospital, conseguindo sindicalizações, foi a tal que conȱȱȱȱȱàȱȱ·ȱȱȱ¨ȱȱǯ
Havia outra que trabalhava connosco, que era muito da palavra boca a boca e
distribuía e discutia o jornal do movimento ‘Voz do Trabalhador’ com homens e tudo
ȱ·ǯ
E havia eu nos professores e por ali passava tudo: os problemas e as raízes do
ǰȱȱÇ£ȱȱ³¨ȱȱȱȱÇȱȱȱǯȱȱ¤ȱȱȱ
crianças bebiam os primeiros golos desse passivismoǯ
ȱȱȱǰȱȱȱǯ

Fiz o que pude e elas fizeram o que puderam para me ajudar
ȱǽȱ¤ǾȱřśȱȱȱŞȱȱȱȱȱ³ȱȱȱàȱȱ¨ȱȱȱŘŜȱǯȱȱ¡¹ȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱ
ȱȱǰȱęȱȱǰȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱę£ȱȱȱȱȱȱǯ

Ir para o Magistério não era bem o que eu queria
¨ȱǰȱȱȱȱǰȱȱǷȱȱ·ȱ¤ȱ¨ȱȱ
ȱȱȱȱȱ³ȱÇǯ
ȱÇȱȱȱȱřŖȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ ³ȱ ȱ àȱ ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ
ǯȱ1ȱȱÇȱȱȱȱŚĶȱȱŗĶȱǯȱȱŚĶȱ¤ȱȱÇȱȱ·ȱȱ
¡¹ȱȱ¤Ȭȱȱȱ¡ȱȱ¨ȱȱ£ȱȱȱȱ¥ȱǯȱȱ
ŗĶȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ǽȱǾȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱatelier de pintura
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ȱȱȱ³ȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱȱ¤ȱȱ£ȱȱ
exposição e disse “Vocês vão fazer os retratos das vossas professoras, vão para as
ȱȱ¨ȱ£Ȭȱȃȱȱȱȱ£ȬȱȱȱȱęȱÇȱȱ
quietinha e eu vou de roda de si a observá-la bem, tudo o que tem, na sua maneira de
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱ¡³¨ǯȄȱ
ȱǯ
Depois, chegou a minha vez e eu disse “Agora tu, Marco, vais fazer o meu retraǰȱ¤ȱǵȄǰȱȱȱȱȃȱǰȱȱ³ǯȄǰȱȱȱȱȃȱ¨ǰȱȱ·ȱȱ
ȱ£ǵȄǰȱȱȱȱȃȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ·ǯȱȱ
¤ȱȱȱ·ȱȱǯȄǰȱȱȱȱȃȱȱȱȱȱǰȱȱ
ǵȄȱȱȱȃȱȱęȱȱȱȱǯȄǰȱȱȱȱ
ȃ ȱ¨ȱ£ȱȱǰȱ¨ȱ·ȱȱȱǯȱȱȱȱâȱȱǰȱȱȱęȱȱȱȱ·ȱȱȱǯȄǰȱȃǰȱäȬȱȱȄȱ
ȱę£ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱǯ

Foi uma alegria viver naquele bairro
Depois do terramoto de 80, a gente esperou como os outros sinistrados esperaram, nas casas das famílias, ou nos lugares mais variados, em garagens, em casebres,
ȱǰȱȱȱȱ·ǯȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱę¤ȱ¤ǯȱ
¤ȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ
¤ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱȱȱ
ȱ¤ȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ³¨ȱȱ¥ȱǯȱ¨ȱ¤ȱȱȱȱȱȱǯȱ·ȱȱȱȱȱȱ
ęȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱŘŖȱȱȱ
ȱȱ¤ȱǯȱȱȱÇȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ·ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǯȱ
Às vezes eram famílias muito numerosas e tinham de se acomodar como podiam,
¤ȱȱȱȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
juntos, gerou iniciativas, primeiro porque estávamos perto da capela onde tínhamos
ȱȱȱȱȱǰȱǰȱȱȱ³¨ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ¤ȱ¨ȱȱ
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moradores e fomos resolvendo vários problemas, um por um: abrigos de autocarro,
ȱȱǰȱȱȱȱäǰȱȱȱǯ

Depois do 25 de Abril, tive que sair dos Açores
ȱ·ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱǰȱ·ǯȱàǰȱȱàǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
apresentar sozinha, para moderar um debate ou para estar com um grupo novo de
ȱȱȱ³ȱȱȱȱÇȱȱȱǯȱǰȱȱäȱ
em que estava sozinha com um público maior ou mais pequeno, com pessoas que eu
ȱǰȱȱȱȱȱǯȱ
Até me estou a lembrar de mulheres de família, de São Mateus [freguesia piscatória da ilha Terceira], que vieram a um encontro de bordadeiras, daquelas que bordam
em casa e levam a bordar muito tempo, com muito trabalho, muito trabalho, e depois
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ£Ȭȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱȱȱȱȱ¥ȱǯȱ
Ȭȱȱȱȱ·ȱȱÇǰȱȱǰȱȱȱȱǯȱ£ǰȱÇȱȱ¨ǰȱǰȱ¥ȱ£ǰȱȱȱȱȱ£ȱȱ¨ǯȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ ȱ
ȱȱȱȱ¤ȱȱ£ȱȱȱǰȱȱǯȱȱȱ
ȱ£ȱȱę£ȱȱ¨ȱȱȱǰȱȱȱȱ·ȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱǰȱǯȱȱȱ
semi-conformadasȱȱȃȱȱ·ȱǯȱ ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱ¨ȱ·ȱęǯȄǰȱȱȱǯȱȱ£ǰȱ·ȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱ¡ȱȱęǯ

Trabalho individual e colectivo
ȱȱȱȱȱǯȱ¨ȱ£Çȱȱǯȱȱȱdo era com professores porque era aberto, e os professores não tinham preparação
sindical nem abordagem a determinados temas e, falar na frente deles, como quem
ȱȱǰȱȱȱǯ
Ouvia-se “Não sabia aquilo” ou “Nunca me lembrei de pensar nos livros de
¡ȱȱâȬȱȱǯȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱ¹ȱȱøǰȱȱȱ
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ǯȄȱ ¨ȱ ȱ àȱ ȱ ¨ȱ ȱ Ȭǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
interrogar-se perante aquilo que a gente usava como matéria de aprendizagem e
ȱ ³¨ȱ ·ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¨ȱ
ȱ ȱ ³¨ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ³¨ȱ ǰȱ
as mulheres são para isto, os homens são para aquilo, as vossas mães fazem isto, e
ȱȱȱę£ȱǯȱȱ¹ȱȱȱ¨ȱȱȱȱȱ¹ȱȱ
ǯȱ ȱ·ȱàȱȱȱȱȱ·ȱàȱȱǯ
ȱȱȱȱ³¨ȱǯ
Depois começámos a abrir um bocado, começa a perceber-se, começa a formar-se
ȱÇ£ȱÇǯȱ³ȱȱȬȱǰȱ³ȱȱȬȱǯȱ¨ȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ Çȱ Ȭǯȱ ȱ
gente percebe em que mundo estamos metidos, em que país estamos metidos, em que
ȱȱǰȱȱȱȱȱǯ
A JOC também me abriu muito os olhos para situações em que nunca tinha
ǯ
Ȭȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¨ǯȱȬȱ
longe e começámos a ter opinião própria sobre as coisas, e depois as pessoas diziam
ȱȱȱǯ

Quando aconteceu o 25 de Abril, eu já estava muito mudada,
já era mesmo muito lançada para a frente
[Nos Açores, era vista] um bocado como uma rebelde, um bocado como ‘quem
ȱȱȂǯȱ¨ȱǰȱ¨ȱȱȱȱǰȱȱȱǯ
ȃȱȱȱȱǯȄȱȱȬȱǰȱȱȱȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
¡ȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱǯ

O Pós 25 de Abril
No essencial, estaria de acordo com a criação de uma sociedade democrática,
ȱȱÇǰȱ¤ǯȱȱȱÇǯȱȱȱȱȱpois faz muitos apuramentos, contactamos com muita gente, vemos acontecer coisas,
tiramos lições daquilo que acontece e portanto vamos percebendo que as coisas não
ȱȱȱäǯȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱ¨ȱǯȱȱȱȱàȱǰȱȱ¤ȱȱǰȱ³ǰȱȱȱǯȱ
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ȱ·ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱę£ȱȱǰȱȱǰȱ
âȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱ³ȱȱȱ¨ȱ
precisos para a continuação de serviço, como foi a história do jornal ‘O Trabalhador’,
e sei que posso acender a fúria de muita gente porque ninguém pode esquecer o
ȱȱȱȱȱȱǯȱ1ȱȱȱȁȱȂȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱ
Os trabalhadores que mandavam as suas opiniões, as suas situações, e às vezes seria
ȱǰȱ¨ȱȱȱȱǰȱǯȱȱȱȱ¨ȱ·ȱ£ȱ¹ǯȱȱ
ȱ¡ȱȱàȱȱÇȱǯȱǰȱęǰȱȬȱȱ·ȱ
ȱȱǯ
Agora já tanta gente morreu daí para cá, mas acredito que, no meu caso pessoal,
não foi o povo da ilha Terceira, como a FLA, o movimento separatista, [Frente de
³¨ȱȱ³Ǽȱ£ǯȱȃȱȱ¤ȱȱȱ£ǯȱȱ¨ȱȱȱ·ȱȱ
ȱǯǯǯȄȱęǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
ȱǰȱȱȱȱ¤ȱȱȱ£ǵȱȱǰȱ¥ȱ£ǰȱȱǯȱȱȱ
sido arrastado, por nós, algumas vezes para coisas que a gente considerava boas, para
ȱǰȱȱȱ¨ǰȱȱȱ³¨ǯ
ȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ·ǯȱȱȱȬȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱ³ȱȱȃȱȱȱ¥ȱǰȱȱȱâȬȱȱȱ
ȱȱǯȄȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¨ǯȱȱȱȱȱ
ǯȱȱ·ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¨ǰȱȱȱȱǯȱ
¨ȱȱ¡¤Ȭȱ¤ǰȱȱȱǯȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱǰȱȱ
ǰȱȱȱȱęȱȱÇǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱęȱȱȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
·ȱȱȱȱȬǰȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ǯȱȱǵ
Tinha que ir para ao pé de outros fazer uma temporada e, quando pudesse, voltaȱ¥ȱȱǯȱȱǯȱȱ·ȱȱǯȱ¨ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
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ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
projecto político autogestionário, sabíamos que a autogestão é uma utopia, mas pode
lutar-se por ela, dando cada vez mais elementos para as pessoas se autogovernarem,
ǯȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱȱǯȱ
ȱȱǰȱ·ȱȱȱǯ

A educação dada pelo pai e pela irmã
ȱęȱȱȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¨ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǰȱ ȱ ¨ǰȱ ȱ
ǯȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱ¨ǰȱȱȱǰȱȱ
£Ȭȱȱȱȱâǰȱȱȱȱȱ¨ȱȱȱȱęȱǯȱ
ȱ ȱ ȱ øȱ ŘŖȱ ȱ ¥ȱ ȱ ǯȱ ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ou quase todas as coisas em que tinha andado, porque também já não encontrei
condições nem de família (porque estava muito presa) e também encontrei todo um
ambiente desmantelado e desiludido e foi difícil pegar em alguma coisa para poder
£ȱȱǯȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱàȱ
ȱȱ¤ȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱàȱȱȱȱ¨£ȱ
¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ ³ȱ ǯȱ Ȭȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ Ȭȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱàȱȱȱǯ

Olho para trás e sinto-me feliz
Às vezes, muito interrogada e assim, mas sinto-me feliz e sinto que, embora
ninguém seja perfeito, estive várias vezes, ou muitas vezes, nos lugares onde devia
ȱȱȱ£ȱȱȱȱ£ǰȱȱ·ȱȱȱȱȱǯȱȱ
ȱȱ£ǯȱȱ¡ȱȱǯȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱ
ȱȱ¨ȱȱ£ȱȱȱȱǯȱǰȱę£ȱȱȱȱ£ǯȱȱǰȱ¥ȱ
ȱȱǰȱ¤ȱȱǰȱȱǰȱȱ¨ǯȱǰȱȱȱ
ȱǯȱȱ£ǰȱȱ¨ǰȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱęǰȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ·ȱȱęȱ£ǯȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱǯȱȱǯȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ³¨ǰȱśŖǰȱ
ȱŜŖȱȱȱ³¨ǯȱ£ȱȱȱę£ȱȱǰȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱ
ȱǰȱ¨ȱÇȱȁȱȱȂǰȱȱȱȱȱȱȱ³ǯȱ
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ȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȬȱȱ
de duas pessoas, que foram assistentes dos Movimentos Operários Cristãos: o padre
ȱàȱȱȱȱȱ ¤ȱȱǯȱȱȱȱ¡¤ǰȱȱȱǯȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱ·ȱȱȱ ¤ǯȱ
¤ȱȱȱÇȱȱȱȱȱǯ
ȱ ȱ ǰȱ ǯȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ
ȱǯȱȱȱȱ¡¤ȱȱÇǰȱ¨ȱȱ
para o meu crescimento, mas para o de todos aqueles que nos rodeavam e que tinham
³¨ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ·ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱǰȱȱȱȱ
cultura, de ter uma bagagem política e cultural muito grande, de ser um sacerdote
santo, um padre santo, do mundo, amigo de rir e de brincar, de falar, de comer e de
ǯȱǰȱȱȱȱǯȱȱȱǯȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱǰȱȱǯ
ȱȱàȱȱȱȱȱȱęǯȱ¨ȱȱȱȱ
ǯȱȱȱ ¤ǰȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȬȱ
porque ele, com oitenta anos, lá vai fazendo o seu trabalhinho na sua paróquia e
ǯ
ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
ǯ

Os Movimentos Sociais. Já precisavam de inventar novas maneiras de fazer
política
ȱ£ȱȱǯȱȱ·ǰȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¹ȱ Ǳȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
distantes das pessoas, sem entenderem a linguagem delas, são os doutores que se
deslocam, aqueles que fazem discursos, aqueles que pregam, mas que na prática,
ǰȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱÇǯȱȱȱ
ouvir mais as pessoas para aprender com elas a fazer coisas simples e pequenas,
embora haja muitas coisas grandes e importantes para fazer neste país, mas que tem
ȱȱȱȱǯǯǯ
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ǰȱ¤ȱȱęǯǯǯ
¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ¡¤ǰȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱ¤ȱ¨ȱȱǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¤ǯȱȱȱ
tenho as minhas opções políticas, mas em todos os partidos há gente extraordinária
ȱȱȬȱȱȱ³¨ȱǯȱȱ£ǰȱȬȱȱȱ
que não são os perfeitos, mas que são os sérios da política, não os deixar fugir e dizer
ȱȃ¹ȱȱ¹ȱȱȱǷȱȱ£ȱȱȱȱǯȄ
ȱȱ¤Ƿȱȱȱȱǰȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱȱȱ¨ȱ£ǵȱ
Mas tenho esperança que, dos movimentos sociais, saia alguma coisa de importante e
ȱ·ȱǰȱȱǰȱȱ£ȱǯȱȱ¨ȱȱȱȱȱȱ·ǰȱȱȱ
ȱȱ·ȱȱ£ǯǯǯ
¹ȱ¨ȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱ¨ȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ£ǯ
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