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O silencio matou-nos
Silêncio! Segundo o dicionário 
de língua portuguesa a palavra 
silêncio provém do latim e sig-
nifica: o “estado de quem se abs-
tém ou pára de falar; a cessação 
de som ou ruído; omissão de uma 
explicação; segredo, sigilo…” 
(in Dicionário Priberam da Lín-
gua Portuguesa, 2008-2021, ht-
tps://dicionario.priberam.org/
sil%C3%AAncio [consultado em 
27-11-2022].)
Parar de falar, parar de reclamar, 
parar de chorar, parar de ten-
tar… Estas são as mais frequen-
tes formas de agressão. Ser víti-
ma de violência doméstica não 
significa ser agredida apenas de 
forma fisica. Quantas verbalizam 
e admitem que preferiam voltar 
a sofrer uma pancada do que ou-
vir o que ouviram durante anos. 
O facto é que uma mentira dita 
muitas vezes parece tornar-se 
verdade. Magoa, insulta, dimi-
niu, desrespeita, impossibilita. 
A violência doméstica não se re-
sume à bofetada. As agressões 
verbais, psicológicas, económi-
cas, sexuais e a constante per-
seguição (stalking) tornam este 
crime ainda mais silencioso se 
continuarmos a permitir que 
aconteça mesmo ao nosso lado. 
Este silêncio continua a matar! 
Continua a permitir que mulhe-
res morram por serem simples-
mente mulheres! Morrem por 
não conseguirem que a sua voz 
se faça ouvir. Que a sua voz não 
seja suficiente para que acredi-
tem na sua verdade e não na ilu-
são mascarada que é transmitida 
a quem lhes rodeia. 
“Estou bem!; Não foi nada de 
grave!; A culpa também foi mi-
nha porque não me calei, não 
obedeci!”. Não podemos permi-
tir que estas afirmações existam! 
Nós sociedade não podemos fe-
char olhos e ouvidos para o que 
se passa bem ao nosso redor. 
De 1 de janeiro a 15 de novem-
bro deste ano já morreram, em 
Portugal, 22 mulheres vítimas 
dos parceiros em que estavam 

numa relação de intimidade. 22 
mulheres que eram vizinhas, 
amigas, colegas, mães, irmãs, fi-
lhas, sobrinhas, primas. 22 mu-
lheres que simplesmente foram 
silenciadas por quem lhes dizia 
amar. Por quem lhes prometeu 
proteger, respeitart e ajudar. 
Não podemos continuar a fingir 
que não é um problema nosso. 
Que é problema só de quem o 
vive! Que não se passa na nossa 
terra e que só calha aos outros/
as!
A violência doméstica é um aten-
tado aos direitos humanos. É um 
atentado ao bem-estar geral da 
sociedade em que vivemos. 
Há 22 anos que o crime de vio-
lência doméstica é um crime pú-
blico e isso implica que qualquer 
pessoa que tenha conhecimento 

deste crime tenha o dever moral 
e cívico de o denunciar!
Passados 22 anos continuamos a 
ter vitimas do silêncio! Vitimas 
do seu silêncio e do da socieda-
de em que vivem!
A nossa abstenção em falar so-
bre isto, em discutir isto perpé-
tua a violência! O nosso silencio 
continua a matar!
Alda Guterres; Cássia Círiaco; 
Celestina Ferreira; Cláudia Ser-
ra; Cleidisalete Silva; Denise 
Rosa; Elsa Luz; Lucilia Brandão; 
Madalena Macieirinha; Maria da 
Conceição Sousa; Maria Luisa; 
Maria Otilia Borges; Marta Car-
valho Santos; Olga Pires; Sandra 
Cristina Rocha; Sara Barros; Sil-
vana Moraes; Silvia Mendes; Só-
nia Marisa Barros; Paula Amaral 
Sousa; Vânia Coelho; Mulher não 

identificada – 73 anos. Alguns 
dos nomes poderão não corres-
ponder exatamente à realidade, 
pois estão escritos da forma que 
foram noticiados (Dados preli-
minares OMA, 2022).
Todas as vítimas de femicídio 
poderiam afirmar que o silêncio 
matou-as!


