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Magoou-me e magoou-me e magoou-me. Matou partes de mim. Matou a maior parte de 

mim. Matou-me toda. (…) 

Havia dias em que eu não existia. Ele olhava através de mim e passava à minha volta. Eu 

era invisível. 

Eu não existia. Era um fantasma. Caminhava no vazio. As pessoas desviavam os olhos, eu 

não estava ali. Olhavam para as nódoas negras por uma fracção de segundo, e desviavam 

logo o olhar, para o meu ombro e para longe de mim. Não havia ali nada. (…) Mas não me 

viam a mim. A mulher que não estava ali. A mulher que não tinha nada de mal. A mulher 

que estava bem. A mulher que ia contra as portas.(…) A mulher que estava sempre a ir 

contra as portas (…) Ele gostava de mim. Eu era louca por ele. (Roddy Doyle, 1999). 

 

As manifestações de ciúmes… as proibições… o controlo e todas as outras formas de 

violência nada têm a ver com amor ou paixão! São sinónimo de sentimento de posse e 

desejo de controlo. E são CRIME, de natureza pública. Crime de Violência Doméstica. 

As vítimas de violência nas relações de intimidade veem as suas vidas debandadas por uma 

sociedade que se rege por modelos sociais patriarcais, que continua a demitir-se da 

responsabilidade no combate deste crime – Violência Doméstica, resistindo à sua denúncia 

e legitimando atitudes discriminatórias face às mulheres. 

Até quando?! 

Sebastião come tudo, tudo, tudo… Sebastião come tudo sem colher…. Sebastião é um 

grande barrigudo… chega a casa e dá pancada na mulher! – aprendi eu e muit@s de nós na 

escola primária… 



Quantas e quantos de nós já ouvimos dizer: caí e fui contra a porta! 

Quantas e quantos de nós ouvimos os gritos de uma vizinha e… estarrecemos … e desejamos 

não ser verdade e hesitamos – pode ser que… pode ser que seja apenas mais um arrufo do 

casal… e emudecemos … e … pode ser que já seja tarde demais! 

Até quando?! Quantas mais vidas necessitamos de ver ceifadas para que a sociedade 

acorde?! 

A morte das mulheres nas relações de intimidade apresenta valores alarmantes. Cerca de 

66 000 mulheres vítimas de Violência Doméstica são mortas por ano em todo o mundo.  

Em Portugal, 1 em cada 3 mulheres foi ou é vítima de violência doméstica. Em média, 3 

mulheres morrem, por mês, às mãos daqueles com quem mantinham ou mantiveram uma 

relação de intimidade (OMA da UMAR, 2014). A morte de mulheres nas relações de 

intimidade é a segunda causa de morte nos homicídios praticados em Portugal (RASI, 2014). 

 

“Era um bom homem e olhava por ela!”           

“A história deles é triste, como Romeu e Julieta” 

Pode ler-se como títulos de notícias de mulheres que foram assassinadas… Sim… 

Assassinadas pelos seus maridos!… Matou-a… Mas era um bom homem e olhava por ela! 

Continuamente deparamo-nos com a dificuldade da sociedade, de uma maneira geral, em 

percepcionar a Violência Doméstica como crime e olhar os agressores e homicidas neste 

contexto como Criminosos! Mas afinal… era um bom homem!… e cuidava dela! 

Vozes ainda ecoam: É por causa do álcool. Eu não tinha nada que lhe ter respondido. E se 

lhe tivesse feito aquele chá? Prometo…prometo… prometo. São os nervos. É o pai dos meus 

filhos. Entre marido e mulher ninguém mete a colher… 



Podemos tentar desviar o foco do problema… tentar encontrar inúmeras respostas e 

justificações para os episódios de violência, mas não podemos jamais deixar de 

responsabilizar os agressores. 

Devemos decretar TOLERÂNCIA ZERO à violência doméstica e ao assassinato de mulheres 

no contexto de uma relação de intimidade! 

Devemos quebrar o silêncio! 

Devemos exigir respostas céleres e eficazes para a prevenção e punição destes crimes! 

Devemos lutar por uma sociedade livre de estereótipos e preconceitos! 

Devemos lutar por um mundo igual entre homens e mulheres! 

Devemos gritar bem alto e não permitir que as vozes de todas as mulheres que foram 

emudecidas quando ousaram dizer BASTA!, que foram assassinadas no silêncio das suas 

casas por aqueles com quem um dia sonharam ser felizes, sejam esquecidas! 

À Andreia… E a todas as Mulheres que corajosamente denunciam: Não… não fui contra a 

porta… foi o meu companheiro! 
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