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Introdução

Ser-se gay

E agora... nada!

Ser-se homossexual é tão natural como não se ser!

A primeira coisa que deves pensar é que não estás sozinho.
Antes de ti, milhões de pessoas perceberam que eram
homossexuais – e muitas, mas mesmo muitas delas são felizes
e realizadas. Sabes porquê? Vais aperceber-te disso depressa:
ser homossexual é apenas uma das muitas características da
tua identidade.

É claro como água!

Nesta brochura podes encontrar algumas dicas, vários
contactos e alguns testemunhos. Mesmo que não saibas ainda
se és homossexual, podes ficar a perceber melhor o processo de
autodescoberta.

3

Percebermos que somos homossexuais é, por vezes, sentir que levamos

um murro no estômago. Somos aquilo que é usado como insulto? E agora?

2
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Sair do armário ( )

Encontrar-me a mim mesmo
- ser eu próprio

O consiste, antes de mais, em descobrires quem és e
aceitares-te. Mas também significa integrar todas as tuas
facetas na vida diária!

Não tens a certeza se és homossexual? Achas que talvez não o
sejas? Começa por perguntar a ti mesmo por que te colocas estas
questões. Talvez conheças alguém que não te deixa indiferente,
alguém que gostasses de beijar...

É longo o caminho que te leva a poder ser homossexual com total
naturalidade. E as dúvidas iniciais são sempre as mesmas:
como vão a família, os pais, as/os amigas/os reagir? O que vai
acontecer na escola ou no trabalho? A verdade é que todas/os
passamos por isso – por muito que se tenha avançado no
caminho da igualdade e plena aceitação da orientação sexual de
cada um/a de nós, ainda resistem alguns preconceitos. Cabe-te
também a ti ultrapassá-los e ajudares as pessoas de quem
gostas, e que gostam de ti, a aceitar que continuas a ser
exatamente a mesma pessoa!

E vale mesmo a pena percorrer este caminho, é a tua vida e não a
de qualquer outra pessoa; e deve ser tua a escolha de vivê-la em
paz contigo próprio. Se pensares bem, só quando te respeitas
podes respeitar verdadeiramente quem te rodeia!

Começa por tentar falar com aquelas pessoas que te estão mais
próximas. É claro que tens dúvidas sobre a reação e as primeiras
conversas sobre a tua homossexualidade tendem a ser
momentos difíceis, mas depois... que alívio! Leva o tempo que
precisares, e não te esqueças que existem associações, fóruns
na internet e até linhas telefónicas de apoio (vê contactos no
final) se precisares de uma inspiração extra...

coming-out

Como sabê-lo?

Como dizê-lo?

5

Em português, significa "sair do armário". A expressão descreve o caminho da

primeira suspeita até à certeza, seguido da aceitação: sim eu sou homossexual!

Fazer o é também informar as pessoas que te rodeiam: a família,

as/os amigas/os, as/os colegas de escola, as/os colegas de trabalho, etc.

A maioria das jovens lésbicas e dos jovens gays prefere ensaiar
a conversa com amigos/as ou professores/as antes de contar
aos pais. E é uma boa ideia: já estás mais confortável e com
mais segurança em relação ao que sentes, e podes contar com
confidentes que já saibam e te possam dar uma mão se for
preciso.

Na escola e no trabalho, a lei está do teu lado; nem
professores/as nem o conselho diretivo nem a entidade patronal
têm qualquer motivo para te tratarem de forma diferente por
seres homossexual. Quanto à tua relação com colegas de escola
ou de trabalho, cabe-te a ti avaliar em que medida ela poderá
mudar. Tenta apalpar o terreno: lança uma discussão sobre um
filme, um programa de televisão ou um artigo de temática gay ou
lésbica.

É evidente que não basta falar. É positivo que conheças e te
relaciones com outras pessoas gay e lésbicas, embora as
amizades não escolham orientações sexuais!

No final desta brochura encontras um conjunto de moradas e
contactos úteis. Para algumas pessoas, é preciso coragem para
ousar dar o primeiro passo e estabelecer contacto. Mas vale
sempre a pena! Não te esqueças que somos muitos e muitas, e
embora as nossas experiências sejam muito diferentes é
sempre bom partilhar êxitos ou momentos maus com pessoas
que passaram por situações muito semelhantes às nossas.

Há outras maneiras de conhecer pessoas: as festas, os chats,
as saídas à noite, os bares, as saunas, as zonas de engate…

Mas sobre isto falaremos mais à frente...

Como vivê-lo?

4
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Testemunhos

Sentir-me bem na
minha própria pele

Uma libertação

Pôs-me doente

Fazer o meu coming-out foi uma libertação. Em primeiro lugar,
sendo eu católico e crente, entrei em negação dizendo que isto
passaria. Depois, ao ver que a minha atração física e
sentimental por homens não desaparecia, passei pela bulimia
e por pensamentos sinistros. Por fim, houve a célebre conversa
com a minha mãe para lhe dizer que gostava de homens: a
reação dela aliviou-me muito. Para o meu pai, o assunto foi
mais delicado. Ele sabe, mas não falamos do assunto, que
continua a ser em parte tabu para ele.

João

Estive doente durante mais de um mês, a febre alternava com
suores frios e perdi 10 kg. O cenário: um pai homofóbico que
tinha declarado que era preciso fuzilá-“los". Depois, ao ver o
meu estado, a minha mãe foi a primeira a ficar a saber, seguida
da minha avó paterna. Nós os três temíamos a reacção do meu
pai. Foi por isso que me chamaram todos os nomes quando
souberam que eu lhe tinha contado.

Hugo

Foi difícil, mas com lágrimas
fortalecemos a família
Tinha 15 anos quando contei à minha mãe que era
homossexual. Ela estava na cozinha e atirou-me a tampa do
tacho à cabeça! Quando se apercebeu do que tinha feito, e ao
ver o meu ar de espanto – nunca me tinha feito nada parecido
– abraçou-me e pediu mil desculpas. Entre muitas lágrimas,
explicou-me que tinha medo que a minha vida fosse mais
difícil. Eu percebo que ela pense isso... é verdade que existe
discriminação. Mas pouco a pouco fui conquistando as
pessoas e agora toda a gente à minha volta me aceita na boa.
Então na universidade... bem, ninguém nos liga. Tenho um
namorado há quase um ano e os meus pais adoram-no!

Paulo

6
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A opinião de um profissional

Por que é tão difícil
fazer o                    ?

Desde a infância que evoluímos num universo onde a
homossexualidade é praticamente invisível. Toda a gente parte
do princípio que somos heterossexuais, e nós somos
educados/as assim. Para não perder o amor dos nossos pais,
dobramo-nos às suas expectativas. Ora, afastando-se da sua
verdadeira natureza, o/a jovem é invadido, no fundo do seu ser,
por sentimentos de solidão e melancolia. Para sobreviver, o/a
jovem reprime no seu inconsciente as emoções difíceis de
suportar.

Mais tarde, na escola, nos recreios ou em grupos de amigas/os,
o/a jovem é confrontado com insultos homofóbicos, como “Ó
paneleiro!” ou “Ó fufa!”, que serão a causa de novos
sofrimentos. Além disso, todas as áreas-chave da sociedade
reforçam a imagem de um mundo estritamente heterossexual.
Assim, é preciso muita coragem para nadar contra a corrente e
afirmar-se como gay ou lésbica.

Para muitas pessoas jovens, falar com os pais é o mais difícil.
Na origem desta dificuldade está o medo de desiludir, de ser
incompreendido/a, até mesmo de ser rejeitado/a e, no limite,
de ser expulso/a de casa. A princípio, é frequente que os pais
fiquem transtornados e se recusem a admitir a situação. Os
pais devem de facto fazer o seu próprio coming-out: para
apoiarem o seu filho ou filha, precisam de aprender a desfazer-
se dos seus preconceitos e das suas próprias ideias,
sentimentos e opiniões homofóbicas. Mais ainda, é comum que
os pais se culpem por terem "feito qualquer coisa de errado" –
muitas vezes, são os pais quem precisa de apoio. A AMPLOS –
Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação
Sexual e Identidade de Género oferece uma plataforma de
informação e apoio dirigida aos pais (ver Contactos úteis).

Doente, eu?
Os gays e as lésbicas não estão a salvo de problemas
psicológicos – como não está ninguém. Na maioria dos casos,
a origem de problemas reside no mundo que nos rodeia, onde
o amor entre pessoas do mesmo sexo é ainda denegrido, bem
como nas imagens, sentimentos e opiniões homofóbicas que
acabamos por interiorizar.

A palavra "homofobia" significa literalmente "medo do seu
semelhante". Quando se refere à sexualidade, significa
desprezo, preconceito, aversão e medo irracional face a
lésbicas e gays. Por vezes latente, este medo inconfessado
pode culminar em agressões contra gays e lésbicas.

9
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Marco

Sentimentos confusos

No jardim-de-infância, achava piada ao Filipe quando ele
trazia as suas calças de ganga com um cinto de couro com
fivela. Mas a minha amiga era a Sílvia. Mais tarde houve o Ivo e,
na quarta classe, sentia-me atraído pelo Mário que estava na
turma da minha irmã mais velha. Quando lhe falei dele, ela
gozou horrivelmente comigo e eu não percebi muito bem
porquê.

Foi também por esta altura que eu tive a minha primeira
namorada. Comecei por dar-lhe uma estalada no recreio,
porque ela nunca me deixava em paz. Ela começou a colar-se a
mim e acabámos por namorar. Nunca nos beijámos. Eu achava
uma parvoíce acariciarmo-nos ou beijarmo-nos. Ainda assim,
quando eu via a minha irmã e o namorado dela aos beijos, não
ficava indiferente. Eu achava-o giro a ele também.

Uma noite, na cama, mesmo antes de adormecer, disse a mim
mesmo que, de facto, ao fazer "aquilo" devia pensar em
mulheres em vez de homens. Ao princípio, era apenas um
pensamento. Mas refletindo um pouco sobre o assunto, ficava
cada vez mais perturbado. Mesmo continuando a ter
namoradas. Com todo o respeito, não nos tocávamos, etc. Além
disso gostava muito de poder falar, com as minhas duas
melhores amigas, dos seus problemas amorosos. Mas do meu
“problema” não ousava falar.

Lembro-me ainda hoje de como o meu coração batia
loucamente quando escrevi, pela primeira vez, um comentário
secreto sobre o assunto no meu diário. Enquanto me
masturbava, tentava pensar em raparigas. Mas em vão!

Felizmente havia a minha irmã e o namorado dela. Um dia,
eles deixaram na minha cama um calhamaço que tratava da
homossexualidade. Não era muito divertido de ler, tinha
muitos números e estatísticas e artigos sobre práticas sexuais
que não me diziam nada. Ainda por cima, foi na altura em que
me apaixonei pelo novo estagiário do centro de jovens do
nosso bairro. Isso deu-me tanta esperança que, de uma só
vez, todos os lados maus que eu via antes na
homossexualidade deixaram de ter importância.

Depois, houve o fim de semana na neve, onde disse a uma
rapariga, que estava apaixonada por mim, que era gay.
Durante um momento, tive a impressão que o chão
desaparecia debaixo dos meus pés. Ouvia o sangue bater nas
minhas têmporas – mas correu bem. E entretanto, a minha
família e os meus amigos ficaram a saber. E o que foi mais
extraordinário para mim é que a minha homossexualidade, de
que tinha tanto medo e pela qual estava convencido que era
um excluído, foi bem aceite por todos. Aquilo que me ia
destruir - era assim que eu pensava - acabou por tornar-me
mais forte.

Marco

11
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Sexo

Nada é mais natural!

O teu maior desejo: abraçá-lo, beijá-lo... e sentir o corpo dele contra o teu.

13

Acariciá-lo, tocá-lo, beijá-lo, apertá-lo contra ti com tanta força
quanto possível. Sentir a respiração dele sobre a tua pele, os
lábios dele nos teus. Deixar as mãos dele percorrerem o teu
corpo...

Pensas nele a toda a hora, quando ele entra na sala a vida fica
mais fácil, o coração dispara, só te apetece abraçá-lo, beijar-
lhe o pescoço e os lábios...

Tu conheces estes desejos, estes sentimentos... Talvez até já
tenhas concretizado os teus desejos e apertado contra ti alguém
por quem estivesses apaixonado, ou talvez ainda não saibas se
queres ir tão longe. Talvez gostasses só de beijar, e ir
experimentando as sensações…

12
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Somos todos e todas diferentes. O mesmo se aplica aos nossos
desejos, às nossas práticas e às nossas necessidades sexuais:
algumas pessoas sonham em fazer amor apenas com um
parceiro e ser-lhe fiel. Outras apreciam bastante a vida em
casal, mas recusam renunciar às aventuras sexuais. Muitos
casais falam abertamente dos encontros sexuais de cada um,
enquanto outros preferem lançar um véu de silêncio sobre as
suas aventuras extraconjugais. Algumas pessoas não vêem
nada de erótico em encontros passageiros, ao passo que outras
têm o gosto pela novidade e pelo desconhecido. Outras ainda
gostam dos prazeres de uma noite passada a três (ou a quatro,
ou a cinco...).

As fantasias e as possibilidades são praticamente ilimitadas. A
única questão importante é saber se tu e a pessoa com quem
estás vivem de facto a vossa sexualidade como ambos
desejam. Cabe-te a ti decidir o que te agrada e o que não te
agrada. Não deixes ninguém escolher por ti! O sexo entre duas
pessoas que se desejam pode ser muito bom - o que importa é
que reconheças quanta felicidade e quanto prazer a tua
sexualidade te pode trazer, desde que os teus desejos sexuais
sejam verdadeiramente partilhados.

Mas atenção: o sexo é como o resto da vida! Por vezes as coisas
não correm como esperamos. Imagina, por exemplo, quando
alguém te força a práticas para as quais não estás preparado,
mas a que não te sabes opor. É muito importante que aprendas a
saber dizer “não” de cada vez que uma proposta não te atraia.
Nunca te esqueças: só tu sabes até onde queres ir, só tu
escolhes com quem queres ter relações sexuais e só tu decides
a natureza dessas relações. Tens o direito de impor limites e de
te exprimires claramente quando esses limites são
ultrapassados. Em geral, um "Não!" categórico ou mesmo um
enérgico "Pára!" impõe respeito. Se, apesar da tua recusa,
alguém tentar ultrapassar os limites, tens sempre a
possibilidade de recorrer às autoridades ou a serviços de apoio
à vítima. A Associação ILGA Portugal oferece uma linha de apoio
e informação a lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros, à qual
podes recorrer (vê os Contactos úteis).

Sexo 14
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Sexo

Contam-se muitas histórias sobre o sexo entre homens: os gays
são considerados autênticos “cães no cio” que aproveitam
todas as oportunidades para ter relações sexuais. Diz-se
também que os gays são profundamente infiéis, que as suas
relações não duram muito e que, para os gays, sexo não é sexo,
a não ser que seja anal e que haja penetração.

Como com todos os mitos e todos os preconceitos, estas
afirmações vêm de pessoas ignorantes. Há pessoas que têm
uma atividade sexual um pouco mais expressiva – umas vezes
estas pessoas são gays ou lésbicas, outras são bissexuais ou
heterossexuais. As pessoas são pessoas, e a orientação sexual
não te define como alguém que gosta muito de sexo desta forma
ou prefere sexo daquela forma – isto é um disparate pegado!

É verdade que alguns gays frequentam locais propícios a
encontros sexuais passageiros e anónimos, como saunas e
outras zonas de engate. Mas... e depois? Muitos outros gays não
o fazem; habitua-te a pensar nas pessoas que te rodeiam como
pessoas e não como representantes de uma ou outra orientação
sexual. Afinal, tens amigos e amigas que vêem o sexo – e o
desporto, e os estudos, e a família, e.... - de modo muito
diferente, não é?

Cabe-te a ti saber o que te convém. Cabe-te a ti decidir se, por
exemplo, gostas de sexo com desconhecidos. Talvez as
respostas te surjam espontaneamente e os teus sentimentos te
indiquem muito claramente o caminho a seguir. Outras
questões exigem um conhecimento maior. Será que uma queca
é tudo? Será que desejo penetrar o meu parceiro? Ou será que
sinto sobretudo o desejo de ser penetrado? Será que tenho
desejos orais, será que quero fazer com que o meu parceiro se
venha usando a minha boca, a minha língua, os meus lábios?
Será que prefiro a doçura e as carícias, ou práticas sexuais mais
"diretas"? Para responder a todas estas questões, um só
conselho: dá largas à tua curiosidade e experimenta! Mas com
calma, não há necessidade de te lançares! Leva o teu tempo, e
ruma à descoberta.

16

Além disso, podes também testar as tuas fantasias em ti
mesmo: a masturbação é também um ato de amor, e uma
maneira de te conheceres melhor, de identificares as tuas
necessidades. Sem dúvida que muito rapidamente irás
descobrir o que te estimula e o que não te estimula assim tanto.

Quanto à tua primeira vez, é importante lembrar que a algumas
pessoas acontece aos 15 anos, mas que outras esperam pelos
25 anos ou mais. O importante não é ter as primeiras
experiências muito cedo, mas sim na altura em que te sintas
preparado - e tenhas vontade de o fazer. Não se trata de um
exame em que é necessário passar num momento concreto, e
ainda menos de um desporto de competição onde o objetivo é
acumular pontos (ou parceiros). Em geral, o sexo é realmente
bom quando é praticado sem constrangimentos, sem stress e
sem pressões. Se seguires as tuas próprias regras do jogo e
respeitares as dos teus parceiros, verás que o teu prazer não
terá fim!
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VIH/sida

O reverso da medalha

Inevitavelmente, quando se fala de sexo, chega-se à temática da VIH/sida e do sexo seguro.

Não queremos ser desmancha-prazeres. Queremos apenas relembrar que o respeito por um

certo número de regras é necessário para abordar a sexualidade de forma responsável. Estas

regras englobam o conhecimento das infeções sexualmente transmissíveis e da forma de te

protegeres e de protegeres os teus parceiros.

19

VIH/sida

Sexo seguro

A infeção sexualmente transmissível de que certamente mais
ouviste falar será o VIH (vírus da imunodeficiência humana), que
causa o enfraquecimento do sistema imunitário. A infeção pelo
VIH não é curável e pode - frequentemente e ao fim de vários
anos sem sintomas - causar doenças graves e conduzir à morte.
Felizmente, a medicação evolui muito. Ainda assim, os
tratamentos disponíveis são compostos, frequentemente, por
mais do que um medicamento e reduzem a carga viral, atrasam
os danos que o vírus pode provocar no sistema imunológico e
provocam, muitas vezes, efeitos secundários desagradáveis
(náuseas, diarreia, problemas de ereção, etc.).

O VIH transmite-se fundamentalmente através de relações
sexuais não protegidas (anais ou vaginais) com uma pessoa
infetada, da partilha de agulhas ou seringas com uma pessoa
infetada ou, com menor frequência, através de transfusões de
sangue contaminado ou fatores de coagulação contaminados. As
crianças filhas de mães portadoras de VIH podem ser infectadas
antes ou durante o nascimento ou a ser alimentadas com leite
materno depois do nascimento.

O que fazer para evitar a infeção pelo VIH? Há um pequeno
número de regras simples que te permitem proteger eficazmente:

Usa um preservativo devidamente lubrificado sempre que

praticares sexo anal (ou vaginal). O lubrificante deve ser à base

de água ou à base de silicone.

Quando chupares o pénis do teu parceiro, nunca deixes que ele

se venha na tua boca (ou tu na dele) e não engulas nunca o

esperma. Se no calor do momento isso acontecer, cospe

18

imediatamente e bochecha com água tépida (e evita lavar os

dentes em seguida, já que a escovagem pode provocar

pequenas lesões e sangramento das gengivas e

consequentemente facilita a infeção).

É frequente que mesmo antes da ejaculação o pénis segregue
um líquido. Num seropositivo, este líquido contém o VIH,
embora aparentemente não em quantidade suficiente para
contaminar alguém, segundo os mais recentes estudos
disponíveis.

Podes comprar preservativos e gel lubrificante nos
supermercados, nas farmácias e nas sex-shops. A Associação
ILGA Portugal distribui-os gratuitamente e tem-nos sempre
disponíveis no Centro LGBT, em Lisboa. Experimenta diferentes
marcas, formatos e tamanhos - cada pénis é único - até
encontrares o modelo que melhor te sirva. O preservativo deve
desenrolar-se facilmente, e depois segurar-se bem. Em
seguida, é preciso que treines, para que te tornes um
especialista na matéria. Quanto melhor o souberes colocar,
menos corres o risco de estragar o ambiente. Todas as
embalagens de preservativos têm instruções de uso
detalhadas.

Não, não se vê! Ele pode ser jovem, bonito e parecer transbordar
de saúde... As aparências por vezes iludem. Talvez ele não
insista em praticar sexo seguro. Isso não significa que ele não
seja seropositivo! Já pensaste que talvez ele ache que se tu não
fosses seropositivo como ele, lhe dizias? Em suma: enquanto
não tiveres a certeza que o teu parceiro é seronegativo, protege-
te, é melhor assim.

Mito: Se ele for seropositivo, isso vê-se!
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Outras infeções sexualmente transmissíveis

E o que mais?

Ao praticares sexo seguro, reduzes também o risco de contraíres outras infeções

sexualmente transmissíveis como, por exemplo, sífilis, herpes ou gonorreia.
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Muitas das infeções sexualmente transmissíveis são mais
frequentes que o VIH/sida. Algumas são bem mais contagiosas e
outras são bastante graves. Uma hepatite, por exemplo, pode
tornar-se crónica e causar graves lesões no fígado. Deves por
isso saber ainda que…

A maioria destas infeções/doenças são tratáveis sem grande
dificuldade, desde que o seu diagnóstico seja precoce. Presta
atenção aos eventuais sintomas ou alterações que possas
descobrir no teu corpo. Há muitos indícios que podem assinalar
uma infeção sexualmente transmissível:

Corrimento no pénis em quantidade e cor variável

Sensação de ardor ao urinar, comichão na área da uretra

Dores e inchaços nos testículos

Úlceras, bolhas, vermelhidão e comichão no pénis, nos

testículos ou no ânus

Dor difusa no cólon

Corrimento no ânus

Garganta e laringe muito vermelhas
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Se apresentares algum destes sintomas ou sinais, ou se tens
dúvidas, não te sintas envergonhado e vai a uma

(consulta os Contactos
úteis). Mais, cuidar da tua saúde sexual pressupõe consultas
regulares deste tipo.

A vacinação contra a hepatite A e B é vivamente recomendada,
em especial se mudas regularmente de parceiro sexual. Um/a
médico/a saberá aconselhar-te.

Acabas de ler a informação essencial sobre o VIH/sida e as
outras infeções sexualmente transmissíveis. Para saber mais
sobre o assunto, podes ligar para a Linha LGBT ou para a Linha
SIDA (consulta os Contactos úteis).

Podes recorrer ao serviço gratuito, anónimo e confidencial
prestado pelo Checkpoint Lx (destinado a homens que têm sexo
com homens) ou a outros Centros de Aconselhamento e Deteção
Precoce do VIH/sida (CAD) (consulta os Contactos úteis).

Consulta de

Infeções Sexualmente Transmissíveis

Quero saber mais!

Quero fazer o teste de despistagem
do VIH/sida!
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Sérgio

Atenção:
o chá pode mudar o mundo

Devo dizer que tenho um pouco de vergonha desta história, mas
ela é ao mesmo tempo tão bonita. Voltava eu de camioneta da
aldeia onde tinha ido visitar a minha avó. Como tinha bebido
muito chá, sentia uma necessidade de ir à casa de banho que
se tornava cada vez mais urgente. Fui em direção ao WC da
estação, com sentimentos ambíguos, que oscilavam entre a
oportunidade e o perigo de encontrar lá um homem com
intenções inequívocas. Como de costume, hesitava entre o
medo e a esperança.

Lá dentro, o cheiro habitual, e ninguém na vizinhança. Mas
quando estou a aliviar-me – mais calmo e um pouco frustrado
ao mesmo tempo – reparo num homem enorme ao meu lado.
Ele está a bater uma! Nunca tinha visto tal coisa, nem mesmo
em sonhos! Resultado: eu acabo de mijar e fico muito excitado.
De repente, tudo acontece muito depressa: ele tira um
preservativo do bolso, coloca-o no meu pénis e começa a
lamber-me: a sua língua em fogo, os seus lábios tenros e
carnudos... e eu no sétimo céu.

23

22

Acho que não precisei de mais de 20 segundos para ejacular. E
com que intensidade! Comparar com uma punheta normal é
como comparar uma poça de água com o oceano. Um minuto
depois, estava outra vez sozinho, de joelhos desfeitos,
radiante e de preservativo pendente. Foi como um grande
buraco no meu pequeno e estreito mundo, uma abertura que,
devo confessar, temia. Digamos que imaginava que seria uma
coisa bem diferente, menos ciclónica, mais terna e mais
apaixonada, e que, evidentemente, teria um final feliz.

O que quer que tenha sido, foi graças a esta experiência que eu
percebi que o uso do preservativo não me impede de ter um
prazer enorme.

Sérgio
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Martim

O meu

Olá, o meu nome é Martim e gostava de vos contar o meu
coming-out. Soube muito cedo que era gay. Aos 12 anos, tive as
minhas primeiras experiências com um rapaz da minha cidade.
Achei isso muito fixe! Não tinha nenhuma ideia de uma palavra
como "gay". Muito simplesmente, sentia-me bem com aquele
rapaz. No entanto, separámo-nos por causa de uma discussão
e fiquei outra vez sozinho. Depois desse momento, passei por
tempos difíceis, porque sentia muito a falta dele, da sua
maneira de ser. Não tinha outros amigos com quem pudesse
falar, por isso reprimi estes sentimentos.

Aos 14 anos, apaixonei-me por um rapaz. Mas entretanto, em
Formação Cívica, tínhamos ouvido falar da homossexualidade:
era totalmente mau, era um pecado. Por essa razão, proibi-me
de ter qualquer contacto com o tal rapaz. Tenho ainda de vos
dizer que cresci numa cidade ultraconservadora do interior. Eu
não queria "ser assim", queria ser aceite e respeitado por toda a
gente . As minhas notas começaram a descer
assinalavelmente, o que me fez chumbar um ano. Foi então que
me forcei a apaixonar-me por uma rapariga. Mas nenhuma
rapariga queria ir mais longe comigo, era apenas um bom
amigo, com quem era muito fixe conversar.

Aos 18 anos, “reapareceu” o meu interesse por rapazes. Voltei
a apaixonar-me por um rapaz e não sabia o que fazer. Nessa
altura, pensei algumas vezes no suicídio…
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Um pouco mais tarde e de visita a Lisboa, encontrei por acaso
uma antiga colega. Fomos beber um copo, e divertimo-nos
muito. Depois, ela disse-me que tinha de ir andando, mas que
eu podia ir com ela. Ia a uma discoteca só para mulheres. Eu
não percebi. Ela disse-me então que era lésbica. Eu comecei a
rir a bandeiras despregadas. Ela, evidentemente, não
percebeu porquê e eu disse-lhe que era gay. Era o meu
primeiro coming-out e além do mais tinha acabado de
encontrar uma lésbica.

Passámos muito tempo juntos. Ela ajudou-me na altura do
meu coming-out e apresentou-me a muitos outros gays na
minha cidade. Os meus pais continuavam a ser um problema.
Tentei muitas vezes levar a conversa na direção certa, mas os
meus pais enervavam-se imediatamente. Para acabar,
cheguei mesmo a levar a casa uma namorada a fingir, mas
ninguém acreditou verdadeiramente. É que a namorada era
lésbica e não fazia de todo o meu género. Enfim... Pouco tempo
depois, antes de começar o serviço militar, disse-lhes tudo.
Não ficaram radiantes, mas aceitaram. Foi como se me
tivessem tirado um peso de cima. Depois da recruta, mudei-
me para Lisboa. Lá, fui pela primeira vez ao Centro LGBT. Isso
ajudou-me muito! Foi lá que aprendi a aceitar-me tal como
sou, que aprendi a aceitar que é claro como água.

Martim
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A cena gay e lésbica

Encontrar gays e lésbicas

Não é de todo difícil conhecer outros gays e lésbicas. Se tu fizeres um sorriso a alguém

e essa pessoa to devolver, é um bom indício! Podes tentar meter conversa, apalpar

terreno... Se for recíproco, cabe-te a ti aproveitar!
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Como é claro, tudo é mais evidente nos lugares que são
frequentados principalmente por gays e lésbicas - sejam reais
ou virtuais (internet). São conhecidos por "cena” gay e são feitos
para passar um bom bocado, mas às vezes também para o
engate. Os lugares reservados a encontros sexuais anónimos,
como as zonas de engate ou as saunas, também existem e há
quem goste de os frequentar. E há quem nunca lá tenha posto os
pés! Nunca é demais repetir que a diversidade entre as nossas
preferências é enorme, e não há um gosto homossexual, há
milhares, um por cada um/a de nós!
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A cena gay

Internet

Organizações e grupos de jovens
lésbicas e gays

Parques, jardins e casas de banho públicas

Quartos escuros

Como calculas, os gays e as lésbicas também aderiram à
internet! Aliás, muitos e muitas de nós tiveram nela as suas
primeiras experiências. Encontrarás imagens sugestivas, chats
e algumas páginas de anúncios. Os chats permitem-te conhecer
pessoas que poderás em seguida ver em carne e osso, por todas
as razões que te pareçam boas. Usa o teu bom senso: o
anonimato faz com que nem sempre todos respeitem as regras
do jogo. E não te esqueças que a vida "verdadeira" não é virtual...

Encontram-se um pouco por toda a parte em Portugal e entre os
seus objetivos contam-se o apoio a pessoas LGBT. Estas
organizações e grupos constituem uma porta de entrada ideal
para a comunidade LGBT, porque se encontram lá muitos gays e
lésbicas que acabaram de se descobrir como tal - consulta os
Contactos úteis.

Qualquer cidade tem parques públicos frequentados por homens
em busca de aventuras sexuais com outros homens. Aqueles que
têm "instinto de caçador" gostam de frequentá-los, mas estas
práticas acarretam um certo número de riscos. A escuridão
impede-te de ver com quem te estás a meter. Pode também
acontecer submeteres-te a uma rusga da polícia. Além disso, os
gays que engatam em parques são, por vezes, vítimas de assalto
e violência homofóbica. E está fora de questão deixares para trás
os teus preservativos usados.

Certas discotecas e certos bares gay possuem um quarto escuro.
São lugares quase sem luz. Os que lá entram estão à procura de
sexo anónimo. Mas atenção: as regras do sexo seguro aplicam-
se também na escuridão!
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Bares

A maioria dos bares atrai uma clientela habitual que gosta de se
sentir entre amigos/as. Se fores a um bar, perde tempo a
mergulhar no ambiente e a observar as pessoas. Se não te
sentires à vontade, mais vale ires embora e tentar outro. Mas
voltando regularmente ao mesmo bar, encontrarás pessoas
conhecidas com cada vez mais frequência. De repente, as saídas
irão tornar-se talvez menos excitantes (esgotaste o fator
novidade!) mas certamente mais agradáveis.

Festas LGBT

Dançar, divertires-te entre amigos, conversar e “flirtar”: o leque
da noite gay e lésbica é variado e não há um fim de semana sem
que qualquer coisa seja organizada em algum lugar perto de ti. É
o dilema da escolha, e por vezes um rude golpe para a carteira...
Cabe-te a ti experimentar, e aproveitar o melhor de cada festa.
Organizado anualmente pela Associação ILGA Portugal desde
1997 e integrado nas Festas de Lisboa, o Arraial Pride é o maior
acontecimento LGBT de Portugal. Trata-se de uma festa ao ar
livre, aberta e gratuita, onde o divertimento impera e a
homofobia não entra.

Saunas

As saunas gay dispõem em geral de uma infraestrutura
confortável, com bar, zonas de repouso e, frequentemente,
cabinas reservadas aos encontros dos visitantes. A vantagem
das saunas é que, mesmo que não encontres o que procuras,
sais em princípio descontraído e relaxado. Se encontrares
alguém, vês com quem te estás a meter. Mas também aqui é
indispensável o uso de preservativo e gel lubrificante,
fornecidos no próprio local.

A Associação ILGA Portugal mantém uma distribuição gratuita
de preservativos e saquetas de gel lubrificante (fornecidos pela
Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida). Beneficiam
destes materiais de prevenção as saunas e os clubes de sexo
lisboetas e um conjunto mais alargado de estabelecimentos de
entretenimento frequentados por LGBT.
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Contactos

Contactos úteis

ORGANIZAÇÃO NACIONAL

ASSOCIAÇÃO ILGA PORTUGAL

Fundada em 1995, a Associação ILGA
Portugal – Intervenção Lésbica, Gay,
Bissexual e Transgénero é uma
Instituição Particular de Solidariedade
Social, de reconhecida utilidade pública,
sob a forma de Associação de
Solidariedade Social. É também a mais
antiga associação de defesa dos direitos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transgéneros (LGBT) em Portugal, sendo
totalmente apartidária e laica.
www.ilga-portugal.pt
www.facebook.com/ilgapt
ilga-portugal@ilga.org
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CENTRO LGBT

Espaço de encontro, convívio e reflexão,
o Centro LGBT é o coração de quase
todos os serviços oferecidos pela
Associação ILGA Portugal. No espaço
funciona também a Sede da Associação
onde todas as atividades e projetos são
coordenados e desenvolvidos. O Centro
LGBT também disponibiliza um espaço
para reuniões de diversos grupos de
interesse e um pequeno bar de apoio.
Inúmeras vezes, o espaço é palco de
exposições, debates e festas. Visita-
nos!
Rua de São Lázaro, 88
1150-333 Lisboa
quarta-feira a sábado, das 18:00 às
23:00
218 873 918
centro@ilga-portugal.pt
www.facebook.com/CentroLGBT

SAP - SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO

PSICOLÓGICO

LINHA LGBT

É a pensar no crescente interesse de
pessoas LGBT em receber apoio
psicológico de qualidade e sensível às
suas necessidades específicas que a
Associação ILGA Portugal dispõe deste
serviço. O SAP oferece sessões de
aconse lhamento ps ico lóg ico e
psicoterapia, individual e em grupos
terapêuticos.

Direcionada para conversar, esclarecer
e encaminhar pedidos de apoio nas
mais diversas áreas – como saúde,
apoio jurídico, lazer, entre outras –
sempre no âmbito da temática LGBT, a
Linha LGBT visa alargar o apoio já
existente no Centro LGBT a todo o país e
chegar a todas e todos que não têm
outra forma de acesso ao apoio e à
informação.

927 247 468
sap@ilga-portugal.pt

quarta-feira a sábado, das 20:00 às
23:00
218 873 922
969 239 229
Skype: linhalgbt

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

GONÇALO DINIZ

Este Centro de Documentação é parte
integrante do Centro LGBT e é
coordenado por uma equipa de
voluntári@s e profissionais. Nele
está à disposição um vasto acervo de
livros, revistas, trabalhos de
investigação, vídeos, recortes de
jornais, etc., de temática LGBT.
A consulta da documentação deste
Centro é livre e gratuita, sendo
actualmente muito procurado por
estudantes e invest igadores
un i ve rs i t á r i os que rea l i zam
pesquisas e trabalhos académicos.
segunda, quarta, sexta-feira, das
15:00 às 20:00 (sábados, por
marcação)
cdgd@ilga-portugal.pt

OUTRAS ORGANIZAÇÕES

NACIONAIS

REDE EX AEQUO - ASSOCIAÇÃO DE

JOVENS GAYS, LÉSBICAS, BISSEXUAIS,

TRANSGÉNEROS E SIMPATIZANTES

AMPLOS - ASSOCIAÇÃO DE MÃES E PAIS

PELA LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO

SEXUAL E IDENTIDADE DE GÉNERO

Centro LGBT
Rua de São Lázaro, 88
1150-333 Lisboa
968 781 841
www.rea.pt
Fórum online: www.rea.pt/forum
geral@rea.pt

Rua Eça de Queirós, 13 – 1.º andar
1059-050 Lisboa
918 820 063
http://amplosbo.wordpress.com
Amplos.bo@gmail.com
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Contactos

Contactos úteis

ACONSELHAMENTO

CENTROS DE ACONSELHAMENTO E

DETEÇÃO PRECOCE DO VIH/SIDA (CAD)

LINHA SIDA 800 266 666

LISBOA

Para mais informação sobre o VIH/sida,
contacta esta linha de apoio ou consulta
o website da Coordenação Nacional
para a Infeção do VIH/sida -

Serviço gratuito, anónimo
e confidencial

Serviço dirigido a homens que têm
sexo com homens

CHECKPOINT LX

www.sida.pt

Tv. Do Monte do Carmo, 2
1200-277 Lisboa (Príncipe Real)
910 693 158
segunda a sexta-feira, das 12:00 às
20:00
www.checkpointlx.com
geral@checkpointlx.com
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CENTRO DE SAÚDE DA LAPA

Rua de São Ciro, 36
1200-831 Lisboa
213 930 151
segunda e quarta-feira, das 12:00 às
18:30
terça, quinta e sexta-feira, das 10:00
às 16:30

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM

SUCESSO

Av. Dr. Mário Moutinho (Ao Restelo)
1400-136  Lisboa
213 031 427
segunda a sexta-feira, das 9:30 às
14:00

OUTROS CENTROS DE

ACONSELHAMENTO E DETEÇÃO

PRECOCE DO VIH/sida (CAD)

Centro de Saúde do Bonfim

Centro de Saúde de Almada

Existem ainda CAD em todas
as capitais de distrito.
Consulta para
identificares o CAD mais próximo.

SETÚBAL

ALMADA

Praça do Brasil, nº 14 1º Dto.
2900 Setúbal
265 548 185
terça-feira, das 16:00 às 19:00
quinta-feira, das 9:00 às 12:00

R. Luís António Verney, 35
2800 Cova da Piedade / Almada
212 721 630/5/6
segunda-feira, das 9:00 às 12:00
quinta-feira, das 16:00 às 19:00

www.sida.pt

CONSULTAS DE INFEÇÕES

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Cuidar da tua saúde sexual pressupõe
consultas regulares de
dermatovenerologia. As seguintes
instituições dispõem de consultas:

UNIDADE DE DST DO INSTITUTO DE

HIGIENE E MEDICINA TROPICAL

CENTRO DE SAÚDE DA LAPA

Rua da Junqueira, 96
1349-008 Lisboa
213 652 600

Rua de São Ciro, 36
1200-831 Lisboa
213 930 151
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