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O vosso esforço valeu a pena ...

ASSOCIAÇÃO DE MÃES E PAIS  PELA LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO 

SEXUAL E IDENTIDADE DE GÉNERO

AMPLOSIG – Associação de Mães e Pais  pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género

Site: www.amplos.pt
Blogue: http://amplosbo.wordpress.com
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Tel.: 918820063
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Quem somos ...
Somos uma associação de mães e pais de gays, lésbicas bissexuais 
e transgéneros que se propõe lutar por uma sociedade mais justa, 
opondo-nos a todas as formas de discriminação. Pela forma como nos 
toca, enquanto mães e pais, preocupam-nos particularmente as formas 
de discriminação relacionadas com a orientação sexual e identidade de 
género.

Somos um grupo de pais que se ouvem, esclarecem, acompanham.

Somos uma plataforma de informação e de apoios especializados dando 
resposta às diferentes necessidades (individuais ou sociais) dos pais.

Somos uma associação de intervenção cidadã ao lado dos nossos filhos e 
filhas na defesa dos seus direitos.

Aproxima-se o dia 17 de maio, dia internacional de luta contra a homofobia 
e transfobia. Gostaríamos que esse dia fosse celebrado com a aprovação da 
lei da coparentalidade e da adoção abrangendo casais do mesmo sexo.

Porque as leis, ao contribuir para a igualdade de direitos, aproximam as 
pessoas, desfazem os preconceitos, reduzem o sofrimento, melhorando o 
bem estar social, tornando a nossa sociedade portuguesa uma sociedade 
mais digna e mais feliz.
 

Margarida Lima de Faria
(presidente da direção)



AMPLOS

3

Importância da promulgação de leis  
que garantam os Direitos Humanos

As legislações e políticas que Portugal promulgou e adotou nos últimos 
anos têm feito o caminho da defesa dos direitos humanos das pessoas 
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgéneros):

- Alteração do 13º artigo da Constituição da República Portuguesa (2004)

- Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo (2010)

- Lei da Identidade de género (2011)

- Novo Estatuto do Aluno (2012)

Contudo, a discriminação das pessoas LGBT é ainda uma realidade que  
tem um forte impacto nas suas vidas. Os nossos filhos e filhas sofrem ainda 
os efeitos da estigmatização e da discriminação homofóbica e transfóbica, 
no seu dia-dia, mas igualmente no que toca aos seus projetos de vida  
em família. 

Falta legislar a  adoção por casais de pessoas do mesmo sexo e a co-adoção 
em famílias em que crianças já são criadas por casais do mesmo sexo,assim 
como alargar a procriação medicamente assistida a casais homoparentais, 
Projetos de Lei que serão postos à aprovação no próximo dia 17 de maio. 
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Este dossiê ...

Reunimos as nossas histórias familiares,referindo-nos aos nossos filhos  
e filhas, reconhecendo, e agradecendo, o importante contributo das leis  
de promoção dos direitos das pessoas LGBT e de proteção da sua 
integridade, promulgadas nos últimos anos,  para uma melhor qualidade  
de vida e de respeito por todos os cidadãos e cidadãs, ainda que 
sublinhando o que os impede de viver uma vida em situação de  
plena cidadania e igualdade.

Queremos mostrar a necessidade de continuar o caminho até aqui 
percorrido e pedir a todos e a todas, deputados e deputadas, que votem 
favoravelmente os Projetos-Lei que estão agora em discussão.
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Casamento igualitário
A lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo (Lei nº9/2010) foi 
promulgada em 2010 e antecedeu um longo processo de promoção da 
necessidade de reconhecimento destes casais em situação de igualdade em 
relação aos demais. 

A discussão pública que a precedeu contribuiu significativamente para 
aumentar a visibilidade das pessoas e das relações LGBT e diminuiu o 
silêncio e a vergonha que as envolve.  

Portugal foi o oitavo país do mundo a aprovar esta lei e, desde então, muitas 
pessoas de todas as idades escolheram casar-se celebrando com as suas 
famílias, e pessoas próximas, o seu amor e compromisso.
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Diário da República, 1.ª série — N.º 105 — 31 de Maio de 2010 1853

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 9/2010de 31 de Maio

Permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

A presente lei permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

Artigo 2.º
Alterações ao regime do casamento

Os artigos 1577.º, 1591.º e 1690.º do Código Civil passam a ter a seguinte 
redacção:

«Artigo 1577.º[...]

Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem 
constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das 

disposições deste Código.

Artigo 1591.º
[…]

O contrato pelo qual, a título de esponsais, desposórios ou qualquer 
outro, duas pessoas se comprometem a contrair matrimónio não dá 

direito a exigir a celebração do casamento, nem a reclamar, na falta de 
cumprimento, outras indemnizações que não sejam as previstas no artigo 

1594.º, mesmo quando resultantes de cláusula penal.
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Artigo 1690.º
[…]

1 — Qualquer dos cônjuges tem legitimidade para contrair dívidas sem o 
consentimento do outro.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Artigo 3.º
Adopção

1 — As alterações introduzidas pela presente lei não implicam a 
admissibilidade legal da adopção, em qualquer das suas modalidades, 

por pessoas casadas com cônjuge do mesmo sexo.
2 — Nenhuma disposição legal em matéria de adopção pode ser 

interpretada em sentido contrário ao disposto no número anterior.

Artigo 4.º
Norma revogatória

É revogada a alínea e) do artigo 1628.º do Código Civil
.

Artigo 5.º
Disposição final

Todas as disposições legais relativas ao casamento e seus efeitos devem 
ser interpretadas à luz da presente lei, independentemente do género dos 

cônjuges, sem prejuízo do disposto no artigo 3.º

Aprovada em 11 de Fevereiro de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 17 de Maio de 2010.
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E sorrio com orgulho de mãe e de cidadã

No dia 11 de Outubro de 2008 assisti, no Parlamento, à reprovação da 
primeira proposta de lei do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. 
No momento em que os deputados se punham de pé, votando contra 
a proposta de lei, as lágrimas correram-me pela cara, para meu próprio 
espanto. 

Posteriormente tentei encontrar sentido para aquele desgosto, e percebi 
que o que senti naquele momento, é que estavam a votar contra a 
minha filha, impedindo-a de escolher como queria viver o seu amor, 
mas pior do que isso que a estavam implicitamente a designar como 
incapaz ou, ainda pior, como indigna de construir um projeto de vida que a 
sociedade aceitava como certo e considerava natural. 

Aquele desgosto, era a experiência da violação dos “direitos humanos” a 
entranhar-se-me, dolorosamente, na pele. 

E tornou-se, cada vez mais claro, o quanto as leis que conferem direitos a 
pessoas como essa minha filha e a sua namorada; o meu grande amigo e 
o seu companheiro; os dois rapazes que vi abraçados num jardim; o casal 
de mulheres de meia-idade que não vi abraçadas mas em quem pressenti 
o desejo de o fazerem reconhecendo a dimensão de liberdade do seu ser e 
do seu amor, inscrevem-se no reconhecimento dessa coisa tão grande, tão 
universal e tão fundamental a que se convencionou chamar de “direitos 
humanos”. Direitos que quando se discutem ofendem mas que quando  
finalmente se conferem, libertam. E liberdade é um sentimento único. É a 
devolução da auto-estima. É partilha. É reconciliação.

Não sei descrever, com palavras, o que vivemos no dia 8 de Janeiro de 
2010 quando a lei foi aprovada. Festa, esperança, comunhão, respeito, 
orgulho, não chegam. Nós de novo, tão jovens! Nós todos, tão jovens! A 
assistência repleta de jovens! O nosso país, tão jovem!

À saída, no meio da multidão que festejava, ouvi uma rapariga dizer para 
outra: “já podemos não casar!”. 

“
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A noção de “direitos humanos” como liberdade de escolha a revelar-se. E 
eu, “deste lado de cá”, a aprender e  a sentir como, durantes demasiados 
anos, não me demarquei suficientemente de uma cumplicidade colectiva 
e maioritária que, por ser cúmplice e maioritária, não necessita de se 
explicar, de argumentar. A aprender o sentido da arbitrariedade total. Dos 
efeitos de uma desinformação milenária. 

Três anos passados, digo agora, e sem problemas, a quem me pergunta 
pelas minhas filhas. 
- A mais nova? Ah, essa tem uma namorada!
- Ah sim? (silêncio muitas vezes resultante de momentâneo choque).
- Pois! É assim! Não ouviu falar da aprovação da lei do casamento civil 
entre pessoas do mesmo sexo?
- Sim, claro.
- Então, é simples: antes de casar, namoram  e  ... têm pai e mãe!
E sorrio, com orgulho de mãe e de cidadã.

Margarida Lima de Faria – mãe  - 54 anos
Extrato de um texto do livro “Dia C” – edição Estampa. 2011

Direito de escolha: casar ou não casar

Temos dois filhos. Um alto e um baixo. Um com olhos castanhos, outro 
com olhos azuis. Um homossexual, outro heterossexual.

Podiam ser os dois homossexuais ou os dois heterossexuais. Não importa. 
Só queremos que sejam felizes.

Ao ser legitimado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, jubilamos 
de alegria. Ia ser permitido aos nossos filhos, sem exceção, o mesmo 
direito de opção: casar ou não casar.

Por isso é tão importante esta lei, que felizmente já vai ocorrendo por 

“
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diversos países por esse mundo fora, os mesmos deveres e os mesmos 
direitos para todos os cidadãos sem qualquer excepção.

Ainda não está completa, falta a lei da parentalidade e adoção. Por ela 
lutamos todos os dias.

Não sabemos se o nosso filho homossexual, quererá casar com o seu 
companheiro de alguns anos. Mas isso também não nos importa. O 
importante é se quiser, poderá fazê-lo dentro da lei como cidadão pleno.

Temos dois filhos, que amamos. Só queremos que sejam felizes e tratados 
de igual forma, assim como o nosso amor por eles, sem restrições.

Fernando Jorge de Brito Ferreira  (pai)
Maria Manuela Piteira Godinho de Brito Ferreira (mãe)
( 56 e 54 anos )

Um casamento abençoado

Após vários meses de preparação o grande dia surgiu, chuvoso e mal 
encarado. Abril águas mil…

Enquanto os convidados eram recebidos em casa, a Luísa chegou
da cabeleireira e a madrinha de casamento ajudou-a a vestir. O vestido era 
deveras um deslumbramento em tons lilás.

A Elisabete recebia a família – que é grande – em casa da mãe.
O corte do lindo vestido branco com manga quimono fazia lembrar as 
artes marciais. Desconheciam. por completo, o vestido uma da outra…
As noivas entraram no recinto da Quinta Ten-Chi, em Sintra, debraço dado 
com os respectivos pais ao som da música: “Everytime
we touch”. 

A cerimónia foi lindíssima com os pais, familiares e amigos emocionados 

“
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com o discurso pronunciado pela senhora da Conservatória do Registo 
Civil que se congratulou por finalmente poder realizar um casamento 
entre duas pessoas do mesmo sexo.

E depois foi a festa, e que festa! Com boa comida, muita dança,
muitas fotografias, champanhe e…. fogo de artifício!!!

Lá fora, a chuva continuava a cair. Já passaram dois anos e, 
como diz o ditado, casamento molhado é casamento abençoado.
 (em homenagem à Elisabete e à Luísa – duas cidadãs deste país
que exerceram e compartilharam o seu pleno direito ao casamento
e se preparam para ser mães).

Zélia da Conceição Soares Faria Ferreira
(58 anos)

O casamento da minha filha

A minha primeira reação quando soube que ela tinha decidido casar com 
a companheira foi muito positiva. Sempre aceitei bem o facto de ela ser 
lésbica. Claro que no início, quando ela ainda era adolescente foi difícil 
lidar com esta realidade. Quando comecei a desconfiar que a minha filha 
era lésbica, pensei que era eu a culpada por não a ter sabido encaminhar 
para a vida, pois fui criada com os preconceitos que havia na época e tudo 
se tornava muito confuso. 

Tive a certeza disso quando estando ela a estudar em Lisboa nos 
comunicou que ia viver com uma amiga. Fiquei triste, mas fui 
compreendendo a sua maneira de ser, e ela mesma me fez ver por 
conversas que tivemos; e, percebi que não se pode amar alguém por 
imposição, não se escolhe, é natural; e se assim é, porque não deixar 
seguir o que o coração quer?! Só desejo a sua felicidade, e que ela se sinta 
bem connosco sem constrangimentos. 

“
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Por vezes sinto receio que a discriminem, mas isso não tem acontecido 
porque tenho notado que têm muita consideração por ela e só desejo 
que assim continue sempre. O casamento veio mudar muita coisa, acho 
que fiquei mais segura por a relação dela estar legalizada. O receio de 
discriminação diminuiu. 

Posso dizer que a minha aceitação da sua homossexualidade não 
mudou com o casamento, o que mudou foi perante a sociedade. Acho 
que estão mais protegidas, se acontecer alguma coisa os seus direitos 
estão garantidos. Se o casamento existe para os heterossexuais porque 
não existir para os homossexuais? Não faz sentido ser diferente. 

Foi muito importante o casamento ser legalizado, principalmente na 
forma como lido com a homossexualidade da minha filha perante as 
outras pessoas. Frequento uma Universidade Sénior, e até ao casamento 
nunca tinha falado abertamente sobre a minha filha ser lésbica. A partir 
do momento em que ela decidiu casar falei com os amigos e colegas da 
Universidade. Acho que as pessoas já sabiam mas não se falava. Fiquei 
mais segura por saber que era uma coisa legalizada, uma coisa pública. 
Achei que devia dizer às pessoas. 

Então não é normal os pais falarem do casamento dos filhos? Por 
exemplo na família as pessoas sabiam mas não se falava do assunto, a 
companheira dela não era nomeada enquanto tal, era só uma amiga, agora 
é a mulher da Eduarda, já falam da sua companheira como fazendo parte 
da família.

Sem dúvida que o casamento da minha filha fez a diferença. Telefonei 
a todos os familiares, próximos e distantes, a dar a novidade. E foi com 
orgulho e satisfação que o fiz. Todos reagiram muito bem, acho que 
mesmo aqueles que tinham reservas em relação à homossexualidade, 
por ser um casamento reagiram diferente. Todos me deram os parabéns 
e fiquei muito contente com as reações. Como a relação ia ser legalizada 
senti mesmo necessidade de falar com a família. 

Uma coisa interessante é que neste momento ela é a única filha que tenho 
que está casada. Tenho mais um filho e uma filha, os dois são divorciados 
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mas vivem acompanhados e não estão casados. Nem nenhum dos 3 netos 
que já vivem juntos com os respetivos companheiros e companheiras. 

Em relação à cerimónia, foi fantástica! Não podia ter sido melhor. Família e 
amigos estiveram presentes e todos muito bem. Mas o que me emocionou 
mais foi quando a conservadora anunciou que estavam casadas, fiquei 
muito feliz. Se o pai ainda fosse vivo tenho a certeza que teria muito 
orgulho na sua filha.

Ermelinda Ferreira
(88 anos)
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Identidade de Género

As pessoas transgéneros e transexuais sofrem uma discriminação agressiva 
e muitas vezes violenta, que preocupa bastante as suas famílias. Quando 
o corpo não está de acordo com o que se sentem  ser (do sexo masculino 
ou feminino), as dificuldades pessoais de adaptação são particularmente 
dolorosas. 

Acrescem, a estas dificuldades pessoais, as barreiras sociais e as agressões 
transfóbicas que as impedem de viver segundo a sua identidade.  

A Lei da Identidade de Género (nº7/2011) veio contribuir para uma melhor 
adaptação das pessoas transgéneros, respeitando a sua privacidade e 
necessidade imperativa de alteração de nome em documentos oficiais, de 
acordo com as suas situações e vivências reais (e não impostas pela biologia 
e,até então, vertidas em documentos inadequados). 

Ainda que esta Lei tenha sido um passo fundamental (tal como a revisão de 
2013 do Código Penal que integra a identidade de género como agravante), 
o acesso - dentro do Sistema Nacional de Saúde – a cuidados de saúde 
gratuitos, céleres e de qualidade é ainda uma questão-chave, para as 
pessoas transexuais e transgéneros e suas famílias, que por isso precisam 
da nossa/ vossa atenção.
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Diário da República, 1.ª série — N.º 52 — 15 de Março de 2011

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 7/2011de 15 de Março

Cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio
no registo civil e procede à décima sétima alteração ao Código do 

Registo Civil

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º 
da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto e natureza

1 — A presente lei regula o procedimento de mudança de sexo no registo 
civil e correspondente alteração de nome próprio.

2 — Este procedimento tem natureza secreta.

Artigo 3.º
Pedido e instrução

1 — O pedido pode ser apresentado em qualquer conservatória do registo 
civil e deve ser instruído com os seguintes documentos:

a) Requerimento de alteração de sexo com indicação do número de 
identificação civil e do nome próprio pelo qual o requerente pretende  
vir a ser identificado, podendo, desde logo, ser solicitada a realização  

de novo assento de nascimento;
b) Relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de 
género, também designada como transexualidade, elaborado por equipa 
clínica multidisciplinar de sexologia clínica em estabelecimento de saúde 

público ou privado, nacional ou estrangeiro.

2 — O relatório referido na alínea b) do número anterior deve ser subscrito 
pelo menos por um médico e um psicólogo.

Artigo 4.º
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Decisão

1 — No prazo de oito dias a contar da apresentação do pedido, o 
conservador deve, consoante os casos:

a) Decidir favoravelmente o pedido e realizar o respectivo averbamento, 
nos termos do artigo 73.º do Código do Registo Civil e, se for o caso, 
um novo assento de nascimento, nos termos do n.º 1 do artigo 123.º 

do mesmo Código;
b) Solicitar o aperfeiçoamento do pedido;

c) Rejeitar o pedido, quando da análise dos documentos instrutórios resultar 
que este manifestamente não se coaduna com as normas aplicáveis.

2 — Caso tenha sido solicitado o aperfeiçoamento do pedido nos termos da 
alínea b) do número anterior, o conservador deve decidir o pedido no prazo 

de oito dias a contar da data da apresentação dos elementos adicionais.
[...]

Artigo 6.º
Disposições finais

1 — A presente lei aplica -se a todos os pedidos de mudança do registo do 
sexo efectuados a partir da sua entrada em vigor, independentemente da 

existência de processos judiciais pendentes ou de ter havido decisão judicial 
sobre a matéria em data anterior à vigência da presente lei.

2 — O Estado Português reconhece a alteração de registo do sexo efectuada 
por pessoa de nacionalidade portuguesa que, tendo outra nacionalidade, 

tenha modificadoo seu registo do sexo perante as autoridades desse Estado.

Aprovada em 26 de Novembro de 2010.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 1 de Março de 2011. 
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Olho para o meu filho e sinto orgulho

Olho para o meu filho e sinto orgulho por ver quão longe já foi. Sei-o feliz 
por aos poucos e poucos ter vindo a despir a pele que o aprisiona desde 
que nasceu. Aflige-me saber que existem outros jovens e adultos que 
vivem esse segredo, escondendo-o. Sobretudo, porque não têm condições 
económicas que lhes permitam mudar o estado das coisas. E tudo porque 
vivemos num país onde as realidades acontecem na razão inversa das 
necessidades.

Se até há pouco as cirurgias de reatribuição de sexo no hospital de Santa 
Maria eram uma esperança, o direito à mudança de género e de nome 
eram uma conquista árdua e até ignominiosa para quem já muito tinha 
sofrido; hoje, o direito ao nome virou realidade com a promulgação da 
lei da identidade de género.

Se olho para o meu filho e o vejo mais feliz, ainda que o caminho a 
percorrer seja muito longo, dói-me saber que outros transexuais vivem 
diariamente o desconforto de um corpo que odeiam, que submetem às 
mais diversas formas de tortura para esconder as protuberâncias que 
possam denunciar uma realidade que abominam, que se ostracizem 
evitando lugares públicos que os obriguem a denunciar o que não sentem 
ser, que se privem de afetos e de uma vida sexual, que deixem a escola, 
que não tenham emprego, que não possam alugar uma casa, que se auto-
mutilem, que se suicidem, que não … sejam felizes.

O sofrimento do meu filho faz-me sofrer por ele, mas também pelos 
outros.

Maria da Luz Góis, 54 anos, mãe de um transexual

“
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Eu perdi uma filha triste, fechada e revoltada, mas 
ganhei um filho feliz, forte e com garra de viver

O cérebro dos homens não é igual ao das mulheres.

O caminho é longo e doloroso. Os pais dos transexuais sofrem, zangam-
se, têm dúvidas, sentem responsabilidade no que aconteceu e a maior 
parte das vezes nem sabem bem do que se trata.

Depois de perder um bébé com 3 anos de uma forma súbita e trágica, o 
mundo desabou. Ao fim de cinco anos fiquei grávida e sempre pensei que 
seria um rapaz.

Quando nasceu uma menina a alegria foi a mesma, a infância foi normal, 
a adolescência é que não. Hoje, olhando para trás, vejo os pequenos sinais 
de alarme que foram crescendo ao longo do tempo até ir a uma psicóloga, 
aos 19 anos, que me telefonou a dizer do risco de suicídio.

E quando em conversa me diz que finalmente sabe que é um transexual, 
fiquei desorientada a perguntar:
- Mas o que é isso?

Fui ver documentários, ouvi palestras dos canais estrangeiros que me 
falavam em prostitut@s, vida nocturna e discriminação social e eu sabia 
que não era nada disso.

Então dirigimo-nos, meu marido e eu, a um psiquiatra e falámos 
longamente com ele. Foi aí que percebi que não valia a pena lutar, mas sim 
apoiar, aceitar, ajudar.

A alma mais que os olhos chora de tristeza, de angústia, de aflição. E 
agora? A minha linda filha vai ser escortejada, amputada? E se não corre 
bem? Como vai a sociedade aceitar isto? E a família, o que vai dizer?

O caminho é duro, é longo, é difícil, mas se os pais apoiarem e aceitarem, 
lá chegaremos.

“
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Primeiro veremos a mudança da parte exterior, a seguir as operações, 
mais tarde a luta pela mudança de nome, a busca de empregos que lhes 
são negados só porque são diferentes. Graças a Deus têm um médico 
extraordinário que os trata como família, que se preocupa, que os opera, 
que os ajuda. À medida que vão avançando no processo, mostram-se 
mais felizes, mais confiantes, com vontade de viver.

E nós pais? Vamos pô-los de parte como fazem os outros? Vamos obrigá-
los a ser o que não são? Vamos chantageá-los com dinheiro, ameaças, etc?

Eu perdi uma filha triste, fechada e revoltada, mas ganhei um filho feliz, 
forte e com garra de viver.

Deveríamos fundar uma associação de pais de transexuais?

Talvez ajudasse falarmos uns com os outros, mas de uma coisa tenho a 
certeza; é nossa obrigação de pais, pelo amor que lhes temos de os ajudar 
até a exaustão, de compreender mesmo não compreendendo bem e 
sobretudo de os amar e apoiar incondicionalmente.

De uma mãe
 (69 anos)

Penso que foi mais ou menos partir dos 10 anos  
que descobriu, e foi vivendo assim no seu mundo

Sou mãe de 3 filhos, e sempre fui uma mãe galinha e feliz,e com um 
objetivo de vida: educá-los, dar-lhes um futuro digno, tudo dentro do que 
eles tinham em mente seguir.

Tudo começou em finais de 2008 (soube-o através da minha filha mais 
velha) que conseguiu saber através da próprio irmão o que se passava.

Os dois em segredo, através de pesquisa na Internet, souberam que no 
Hospital de S. João ajudavam nestes casos.

“
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A minha filha mais velha, estava a tentar recolher todo o tipo de 
informação para depois me contar.

Foi então a "gota de água" quando soube que o meu filho era "transexual", 
nesse dia parecia que o mundo tinha desabado sobre mim, chorei muito, 
mas como mãe e grande amiga que sempre fui dos meus filhos, enchi-me 
de coragem e fui à luta.

O meu filho era uma criança como as outras, não via nada diferente nele, 
era escola casa e vice-versa.

Chegava a casa ia para o quarto dele, fazer os trabalhos, estudar, ouvir 
música, era ali o seu refúgio.

Como mãe achava natural. Existem muitas crianças que assim o fazem, 
embora, de vez em quando, lhe dissesse para sair, ir a um cinema com 
amigos ou amigas, e chegou a ir uma vez ou outra.

Era uma criança que sofria com ela própria, não falava sobre nada, tentou 
sózinho pesquisar na internet em que situação se enquadrava. Não sei 
precisar bem mas penso que foi mais ou menos a partir dos 10 anos que 
descobriu, e foi vivendo assim no seu mundo. A sua comunicação para 
com o exterior, além da escola, era através da internet.

Quando então soube onde se enquadrava, mandou mail para Hospital de 
S.João "a pedir ajuda" o qual foi cair nas mãos do Director de Psiquiatria, 
era um “pedido de um adolescente desesperado".

Foi então a partir dai que tudo se desenrolou. A minha filha mais velha - 
que já tinha feito vários telefonemas para  o Hospital de S. João a tentar 
consultas para o irmão (melhor dizendo para a irmã) e para obter todo o 
tipo de informação e ajuda – veio em seguida contar-me toda da situação.

Foi como uma bomba! Não estava nada à espera de uma situação 
destas,chorei muito, durante horas sem fim.

Mas depois pensei: 
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 -Que vou fazer?
- Que vou dizer ao pai?
- Que vou dizer à irmã mais nova, que tinha 6 anitos?

Mas naquele momento era o meu filho que estava em sofrimento, e aí 
pensei:
-Porque não o ajudar? Um ser que se gerou dentro de mim durante 9 
meses,com muito carinho e amor, e que era um pedaço de mim?

Pus tudo de lado, inclusive o que poderia pensar a sociedade, e lancei-me 
à luta.

Logo que foi promulgada a lei a autorizar a mudança de nome, a 
primeira coisa que fiz foi dirigir-me com ela à Conservatória em Aveiro, 
e no dia em que fez 18 anos fez-se logo a mudança de nome. Em apenas 8 
dias ficou com o cartão de cidadã com a sua nova identidade, o que já 
foi um ponto muito positivo a favor da melhoria da sua auto-estima.

A partir daqui, e no início de Janeiro de 2009, começou então o processo 
de consultas, que foram várias, processo longo com muito sofrimento 
(durante 3 anos) até 21 dezembro de 2012. Esse foi o grande dia da 
operação de mudança do sexo masculino para o feminino.

Não há palavras que explicam o quanto se anda num processo destes às 
escuras, numa constante luta, para o bem estar da minha filha. Mas posso 
dizer que fui uma mãe felizarda, porque encontrei equipas médicas que 
me ajudaram imenso, só tenho a agradecer a todos o que fizeram pela 
minha filha.

Não podia também deixar de salientar a grande ajuda da AMPLOS, que foi 
o meu grande pilar nesta longa caminhada.

Foi uma operação que durou 12 horas, mas que correu bem.

Deixo aqui um apelo a todas as mães e pais:
- Não foi fácil esta batalha, mas se gostam dos vossos filhos, não tenham 
preconceitos, ajudem-nos a seguirem o caminho deles, a serem felizes, 
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porque isto não é uma escolha. Façam como eu, porque se eu não o 
tivesse feito, já não tinha a minha filha comigo.

Ela própria, depois de todo este processo, disse-me que tinha pensado no 
suicidio.
Por isso vamos à luta,fazer ver perante os poderosos:
-Onde estão os nossos direitos?
- Porque não criar mais e melhores serviços no Serviço Nacional de Saúde, 
e fazê-lo em vários hospitais do país?
-Porque não ajudar a imensidade de pessoas que se encontram em listas 
de espera?

Cidália Maganinho (mãe de um transexual)

O meu filho é muito corajoso!

Dirijo-me a V. Exªs. na qualidade de cidadã portuguesa e mãe de um jovem 
transexual, pois que, é muito importante para mim, enquanto cidadã saber 
o que pensam os governantes do meu País, acerca do seguinte:

Como é do conhecimento geral, há 40/50 anos, ser-se diagnosticada/o 
com cancro era realmente uma enorme fatalidade, quer física quer 
psicologicamente, essencialmente por dois motivos: porque a medicina 
ainda dava os primeiros passos nesse campo, tornando esse diagnóstico 
uma sentença de morte, e também porque socialmente era uma doença 
mal vista, fazendo com que se ostracizasse quem desse mal padecia. 
Felizmente a medicina evoluiu bastante, e passados que estão esses tais 
40/50 anos muita coisa mudou: já não é felizmente uma sentença de 
morte! A sociedade entende a patologia e solidariza-se com esses doente! 
E o Estado apoia, e bem, os tratamentos que são necessários.

Sou mãe de um jovem transexual . . . SOU !! Tenho um orgulho imenso 
no meu filho. . . TENHO!! Ambiciono um Mundo melhor para ele . . . 
CONCERTEZA!!

“
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V. Exªs. não o conhecem, mas, e se me permitem, apresentá-lo-ei em 
poucas palavras. O meu filho é a melhor pessoa que conheço, e conheço 
muitas. O meu filho tem um coração imenso para todas as pessoas. O 
meu filho tem um coração imenso para todos os animais. Tem um respeito 
profundo para com todos os elementos da Natureza. De entre os inúmeros 
predicados que lhe reconheço, realço apenas um: a coragem . . . . . . o meu 
filho é muito CORAJOSO !!

Sim, é definitivamente precisa muita coragem para que uma pessoa 
transexual se assuma. A transexualidade não é uma moda, nem sequer 
uma patologia dos tempos modernos, sempre existiu e sempre irá existir, 
a diferença entre o “agora” e o “antes”, é que no “antes”andava, por vários 
motivos, escondida.

A transexualidade não é uma opção de vida. O meu filho não se deitou, 
numa determinada noite, feliz e contente com o corpo que tem, e acordou 
no dia seguinte a desejar pertencer ao outro sexo. Aliás, o meu filho não 
sabe o que é ter uma noite ou um dia de felicidade.

Pese embora o facto da comunidade médica, ainda não ter uma explicação 
exacta para a transexualidade tendem a crer que seja um transtorno 
hormonal que ocorre no útero materno, que faz com que, a pessoa na sua 
essência, na sua forma de ser e pensar, na sua alma, se sinta pertencente 
a um determinado sexo e a sua biologia, o seu invólucro, seja do sexo 
exactamente oposto. Daqui a 40/50 anos saber-se-á ao certo.

Até lá é urgente e imperioso que se simplifique e facilite o acesso às 
cirurgias de reatribuição de sexo.

É certo que muito já se fez de forma a repor alguma dignidade da 
população transexual, mas também é certo que muito, ainda, há para 
fazer. 

É urgente e imperativo que se legisle de forma permanente e irrevogável 
esta questão, para que não tenhamos que andar, nós mães, a mendigar 
migalhas de tranquilidade e paz de espírito para os nossos filhos.
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Deixemo-nos de hipocrisias, de falsos dogmas, de falsos valores morais, 
porque estes não se enquadram na vida de pessoas CORAJOSAS, como 
é o caso do meu filho. Embora vivamos num Estado laico, somos cristãos, 
seguidores dos mais puros e elementares valores que Jesus transmitiu, 
talvez por este facto, não sei, me ocorra fazer só mais uma pergunta a V. 
Exªs.:

Terá algum Homem o direito de impedir a felicidade de outro Homem??
Creio, quero crer, que cada um de Vós me responderá que NÃO.
O meu filho precisa de dizer SIM à vida, o meu filho precisa ser feliz, o meu 
filho MERECE MUITO ser FELIZ.

Para isso contamos convosco, com cada um de Vós.

Ana Maria Fragoso Enoch dos Santos Gomes Vilares (53 anos) mãe de 
um transexual.

Caminhamos unidos e em família para a ajudar a 
realizar o seu objetivo

Sou mãe orgulhosa de uma jovem, de dezoito anos, transexual que sente 
ter o direito a fazer a operação para concluir o seu processo de reatribuição 
de sexo; que sente a necessidade de ser o mais semelhante possível a uma 
rapariga, com o corpo correspondente ao sexo com o qual se identifica, 
porque não se deve considerar a operação algo supérfluo, mas sim uma 
necessidade, para que possa viver pacificamente com o seu corpo e ser 
feliz; que sente que lhe falta uma peça que a vai completar e que a vai 
deixar, finalmente, viver a sua vida em plenitude; que sente que para além 
da autoaceitação também é necessária a aceitação dos outros. E este é 
mais um passo para esse fim, que a irá realizar como pessoa e ser aceite 
pela sociedade. 

Todo este processo moroso tem angústia acrescida, não só da minha 
filha como de nós, pais. Como todos os pais desejamos e projetamos a 

“
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felicidade nos nossos filhos e de alguma forma a infelicidade da minha 
filha também nos magoa, por estar presa a um corpo que não lhe 
pertence.

É com muito orgulho que digo que a minha filha foi muito corajosa, pois 
aos quinze anos de idade revelou-nos o seu mal-estar enquanto “rapaz” e 
a partir daí caminhamos unidos e em família para a ajudar a realizar o ser 
objetivo.

Luisa Espadinha (mãe de um transexual)
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Combate ao Bullying Escolar 

A integração das crianças e jovens LGBT, nossos filhos e filhas, faz-se 
não apenas nas famílias mas também nas escolas que têm um papel 
fundamental na sua realização pessoal, social e profissional. 

O mal-estar em meio escolar pode criar situações muito dolorosas 
normalmente descritas como bullying. Os jovens LGBT estão entre os que 
mais sofrem de agressões continuadas em ambiente escolar.

A escola pública, em democracia, deseja-se como um espaço plural, laico e 
de desenvolvimento de todas as potencialidades e possibilidades de vida. 

Assim, congratulamo-nos com o facto do Novo Estatuto do Aluno (lei 
nº5/2012) ter integrado a não discriminação com base na orientação sexual 
e da identidade de género, permitindo que as comunidades escolares 
se unam, e se envolvam, no combate às discriminações homofóbicas e 
transfóbicas no interior das escolas. 
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Diário da República, 1.ª série — N.º 172 — 5 de setembro de 2012

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro

Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos  
e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso 

dos pais ou encarregados de educação e dos restantes membros da 
comunidade educativa na sua educação e formação, revogando a Lei  

n.º 30/2002, de 20 de dezembro.

Direitos e deveres do aluno

SECÇÃO I

Artigo 7.º
Direitos do aluno

1 — O aluno tem direito a:

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da 
comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em 

razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade 
de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, 

ideológicas, filosóficas ou religiosas;
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“Bullying” nas Escolas

Bullying é um termo utilizado para descrever actos de violência física ou 
psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo 
de indivíduos causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma 
relação desigual de poder.

Passando da internet para o dia a dia dos nossos filhos, esta situação 
muitas vezes nem chega ao conhecimento dos pais dos homossexuais, 
pois, muitas vezes, nem o núcleo familiar mais chegado aceita esta 
orientação sexual dos filhos. 

Situação terrível esta do “bullying”, nomeadamente nas escolas, por ser na 
adolescência que muitos tomam consciência da sua orientação sexual. E, 
como acontece com todos os grupos minoritários, a sociedade, neste caso 
a escolar, prefere rejeitar/ignorar estas pessoas. Mas, o mais grave, tem a 
tendência sádica de as destruir. 

O meu filho, felizmente, falou comigo sobre a sua orientação sexual e as 
dúvidas que o assolavam quando tinha cerca de 15 anos. Não tinha ainda 
certezas e, pouco a pouco, foi definindo a sua orientação sexual. Quando 
se assumiu e achava que deveria falar abertamente sobre isso na sua 
turma/escola, foi orientado pelos pais no sentido de o fazer primeiro 
junto dos seus verdadeiros amigos, para ter um núcleo protector, 
em caso de “bullying”. Mais ou menos foi o que fez, e pouco a pouco 
fortaleceu-se e, pouco a pouco, foi alargando o núcleo.

Como será gratificante quando um dia a orientação sexual fizer parte do 
dia a dia das pessoas, sem olhares indiscretos e reprovadores das pessoas 
(sociedade). Para que isso aconteça, terá, obviamente, que haver um 
percurso, tal como houve com a aceitação dos casamentos entre europeus 
com africanos/asiáticos/etc. Só que espero com menos pedras pelo 
caminho.

Convém sempre ter presente que o ser humano, na sua essência, é 
um corpo de emoções e sentimentos. E, quando emocionalmente um 
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ser humano se sente bem na companhia de outro ser humano, isso é 
maravilhoso. Tire-se o sexo deste contexto e todos nós compreenderíamos 
melhor os homossexuais. E, nas escolas, este tipo de “bullying” 
certamente acabaria. 

Filipe Correia 58 anos (pai)

Tudo se passou numa escola secundária

Tudo se passou durante o 3º ciclo, numa escola secundária de uma cidade 
de província.

 Fomo-nos apercebendo do sofrimento e do mal-estar do nosso filho, num 
tempo em que apenas suspeitávamos da sua orientação sexual, que mais 
tarde nos seria revelada.

Entre os 12 e os 14 anos foi ficando mais isolado, triste, com muitas 
variações de humor e desejos de morte. Chegámos a pensar recorrer a um 
psicólogo, hipótese que veio a acontecer por volta dos 15 anos.

A certeza do Bullying confirmou-se ainda antes de nos ter confessado 
a sua homossexualidade. Com vergonha e sofrimento, contou-nos 
os insultos que alguns colegas lhe dirigiam, pedindo-nos que não lhe 
falássemos sobre a escola.

Mesmo assim chegámos a falar com a directora de turma, que se 
surpreendeu e ficou de estar atenta.

O sofrimento e a humilhação desses anos deixaram marcas muito fundas, 
provocando um desgaste muito maior do que podíamos imaginar, sendo 
esse o caldo da depressão que veio a desenvolver e do intenso desejo de 
sair da sua cidade natal.

Reagir ao Bullying não é fácil e nem sempre se sabe a melhor forma de 
o fazer. Quem o sofre está fragilizado e a denúncia, enquanto recusa do 
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silêncio e do medo da intimidação, torna visível um abuso intolerável. 
Pode, contudo, resultar num nível de exposição e exigir uma força interior 
que quem o sofre (filhos e pais) nem sempre possui. 

O Bullying agride directamente o direito a ser respeitado na sua orientação 
sexual e na sua integridade física e psicológica. Não se trata de uma ofensa 
menor, que possa passar para segundo plano. É uma agressão que nos 
deve interpelar a todos, porque é da defesa da condição humana em cada 
um de nós, que se trata.

Todos os esforços, dispositivos e campanhas que puderem ser 
lançados no sentido da censura e condenação pública das posturas 
de hostilização e intolerância em relação aos direitos LGBT são na 
verdade um passo no aprofundamento dos direitos humanos, um 
sinal mais da superioridade, também moral, das democracias que não 
temem enfrentar os desafios, sempre em aberto, do seu alargamento e 
aperfeiçoamento.

Maria de Fátima Araújo, 53 anos (mãe)

Não se podiam abraçar ou beijar nos mesmos 
locais dos restantes colegas

Naquele ano desloquei-me à escola todos os dias nas primeiras duas 
semanas de aulas. Sem que se pudesse perceber a razão, a minha filha 
desmaiava à entrada da escola... As pernas tremiam-lhe, a respiração 
parava, o corpo inteiro entrava numa euforia que a paralizava. Contou-me, 
mais tarde, que estava apaixonada. Por uma amiga. Com o apoio e carinho 
que recebeu dos colegas, revelou a sua descoberta ao mundo. Ao seu 
mundo – a escola!

A revelação do novo casal, incomum na escola, caracterizou-se 
por pormenores bastante surpreendentes: não eram permitidas 
demonstrações de afeto entre as duas. Não se podiam abraçar ou beijar 
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nos mesmos locais que os restantes colegas, casais heterossexuais.
 
Também não podiam ficar paradas durantes os intervalos. Nem esconder-
se num local reservado, longe dos olhares indignados, porque em tais 
espaços refugiavam-se os professores para fumarem o cigarrinho na 
sua pausa. Entre ameaças de “se não param, vamos chamar e contar 
tudo aos vosso pais”, o casal chegou mesmo a ser abordado por uma 
professora que as ‘informou’:  “de cada vez que vocês se abraçam há uma 
criança que morre!”. Resistiram. Tiveram problemas com a Direção do 
Agrupamento.

Recorremos à AMPLOS. Quando questionados pela direção da AMPLOS 
sobre a razão para tal reação da escola àquela relação, a Direção do 
Agrupamento informou que considerava aquelas demonstrações de afeto 
um atentado ao pudor. “Não se trata de homofobia, é uma questão de 
pudor, até já temos pais a queixarem-se”.

Será o abraço e o beijo um atentado ao pudor? Terão os outros pais 
questões pertinentes que importam ser esclarecidas? Como poderá a 
escola dar resposta a estas questões?

Susana Pina 40 anos, mãe da M. (16 anos), Lisboa.
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No dia 17 de maio 
com o vosso voto caminhemos  
no sentido de uma sociedade 

mais igualitária!

ASSOCIAÇÃO DE MÃES E PAIS  PELA LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÉNERO
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Parentalidade, 
co-parentalidade e adoção
Em Portugal, se um dos cônjuges de um casal do mesmo sexo - casado ou 
em união de facto - tiver adotado previamente uma criança ou, se no seio da 
relação, tiver recorrido à procriação medicamente assistida, o outro elemen-
to do casal não vê reconhecidos os seus direitos e deveres parentais, 
ainda que partilhe o projeto de parentalidade.

Esta desproteção das crianças criadas por casais do mesmo sexo que 
tanto as fragiliza face à sociedade, assim como a desproteção dos adultos 
que as conceberam ou integraram no seu projeto de vida em comum 
sujeitando-os a situações de preconceito e forçada invisibilidade, decorre 
do posicionamento refletido nas leis em vigor. Estas leis procuram impedir a 
parentalidade destes casais proibindo ainda seu recurso à PMA (Procriação 
Medicamente Assistida) e à adoção.

Esta situação discriminatória fere princípios constitucionais da República 
Portuguesa, nomeadamente o Princípio da Igualdade (art. 13º.) e o Direito a 
Constituir Família (art. 36º.) mas também a proteção da infância – e a Con-
venção Europeia dos Direitos Humanos, como esclareceu recentemente o 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Urge, por isso, alterar a legislação em vigor no sentido da proteção 
destas crianças de forma a corrigir esta desigualdade na lei. Desproger 
estas crianças impedindo-as de ter uma situação de filiação reconheci-
da na lei, impedindo-as assim do gozo de todos os direitos de que gozam 
todas a outras crianças portuguesas, é sujeitá-las à discriminação social, 
expondo-as a sofrimentos que atingem todos os que lhes são próximos.

Urge ainda alterar a legislação no sentido de apoiar os casais  do mesmo 
sexo na legítima construção dos seus projetos de família apoiando-os na 
procriação e na adoção.
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Projeto de Lei n.º 278/XII/1.ª (PS)
Consagra a possibilidade de co-adoção pelo cônjuge ou unido de facto do 
mesmo sexo e procede à 23.ª alteração ao Código do Registo Civil.

Projeto de Lei n.º 393/XII/2.ª (BE)
Altera o Código do Registo Civil, tendo em conta a procriação medicamente 
assistida, a adoção e o apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo.

Projeto de Lei n.º 392/XII/2.ª (BE)
Eliminação da impossibilidade legal de adoção por casais do mesmo sexo 
primeira alteração à Lei n.º 9/2010, de 31 de maio e segunda alteração à Lei 
n.º 7/2001, de 11 de maio.

Projeto de Lei n.º 412/XII/2ª (Verdes)
As famílias com capacidade e adopção, alterando a lei Nº 9/2010, de 31 de 
Maio e a lei Nº 7/2001, de 11 de Maio.
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Sou mãe de três filhas e avó de quatro netos, 
dois dos quais têm um pai e uma mãe legalmente 
reconhecidos

Sou mãe de três filhas e avó de quatro netos, dois dos quais têm um pai e 
uma mãe legalmente reconhecidos e os meus outros dois netos têm duas 
mães, uma que é legalmente reconhecida e a outra que não é.

Nas questões relacionadas com a alimentação, saúde, educação, tomada 
de decisões e heranças, em relação a dois dos meus netos só a mãe 
biológica pode decidir face à lei acerca das questão enumeradas.

O referido anteriormente coloca estes meus dois netos em situação de 
desigualdade e descriminação, em relação às crianças cujas famílias 
são reconhecidas pela lei.

Gostaria de ver alterada esta situação para que os meus netos, e todas 
as crianças, fossem tratados de igual modo face à lei, como defende a 
Constituição da República Portuguesa.

Piedade da Cruz Neto (62 anos)

Carta às minhas netas que vão nascer

Foi pelo Natal que as vossas mães me deram a boa nova:
- Vais ser avó! Que felicidade!!! E logo eu que sempre disse que queria 
ser avó! Connosco estava o vosso primo e a sua alegria infantil era 
transbordante: 
- As minhas tias vão ser mães e tu vais ser avó!

Mais tarde a vossa alegria foi partilhada com a vossa outra avó, como os 
vossos tios e com o vosso outro avô.

Somos uma de tantas famílias do séc. XXI, com mães, avós, tios, primos... 

“
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Qual é a única certeza que temos? É o grande amor com que vos vamos 
receber. E vai haver festa com balões, champagne e, se possível, até fogo 
de artifício!

Minhas queridas gémeas, ainda estais resguardadas do preconceito 
social, mas, em breve, estareis no mundo real. Apesar dos avanços 
legislativos, uma família homoparental continua a ser prejudicada por 
elementos de ordem social, jurídica e política.

O que leva esta sociedade dita democrática a discriminar-vos? Uma 
questão de homofobia – discriminação com base na orientação sexual das 
vossas mães.

Alguns anos passarão até serdes capazes de ler esta carta que é de boas 
vindas e, ao mesmo tempo, de esperança. Esperança de que quando a 
conseguirdes ler já sereis cidadãs com plenos direitos e que podereis 
crescer felizes e orgulhosas das vossas mães.

Zélia da Conceição Soares Faria Ferreira 
(58 anos)

Ter um neto é renascer
 

O Matias foi um bebé muito desejado e nós começamos bem cedo a viver 
com entusiasmo a sua chegada. O dia em que nasceu foi radiante para nós 
e tem sido uma grande felicidade vê-lo crescer e fazer coisas novas todos 
os dias.

Desde os seis meses que fica connosco enquanto as mães estão no 
trabalho. É a nossa estrelinha e todos os dias de manhã esperamos a sua 
chegada com alegria.

Brincamos com ele das mais diversas maneiras: levamo-lo a ver os aviões 
à varanda, dançamos com ele ao som dos brinquedos e das músicas 
infantis, andamos atrás dele, a abrir e fechar portas, a acender e apagar as 
luzes e até mesmo de gatas. Mimamo-lo, é verdade, mas fartamo-nos de 
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rir com as suas gargalhadas.

O amor por um neto é uma sensação difícil de descrever já que temos 
conseguido estar com ele e acompanhá-lo durante mais tempo do que o 
fizemos com as nossas próprias filhas. Ter um neto é renascer.

Rogério (71 anos) e Onélia (66 anos) Pereira, avós do Matias, filho da 
Marta e da Mariana.

_____________________________________________________________________________

Pela direção da AMPLOS, (legalizada com a designação de  AMPLOSIG)  – 
Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identida-
de de Género,

Lisboa, 17 de maio de 2013


