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“Todas as semanas morre, pelo 
menos, uma”, diz Lúcia. Por isso 
preferia não falar sobre o texto da 
peça. “Acho que vou mudar tudo 
que lá está”.

Mas ainda assim, depois de 
bocejar (afinal já era uma da 
madrugada), organizou o 
pensamento e falou do que a 
motivou. 

Lúcia vive em Santarém, onde leu 
num jornal local a notícia de uma 
mulher que foi assassinada pelo 
marido, à porta do infantário, onde 
ia deixar o filho de seis anos. Ficou 
impressionada com o depoimento 
do presidente da Câmara de 
Santarém, na altura: “a mulher teve 
quase morte instantânea”. “Ele 
[presidente da Câmara], 
provavelmente queria dizer que ela 
não tinha sofrido muito, que o tiro 
tinha sido mesmo certeiro”, mas o 
que provocou a indignação da 
encenadora foi o facto de uma vida 
ser interrompida daquela maneira e 
não ser notícias nos jornais todos. O 
que, para Lúcia, representa uma 
banalização da morte. 

“Os jornais portugueses de 
referência nunca têm uma notícia de 
uma mulher assassinada”, criticou, 
explicando que a associação UMAR 
(União de Mulheres Alternativa e 
Resposta) faz as estatísticas anuais 
de mulheres assassinadas, pelos 
parceiros, com base nos jornais 
regionais.

Inicialmente pensou criar uma 
peça baseada no acontecimento e na 
sua imaginação do acontecido. 
Entretanto, fez trabalho de campo 
com a escritora Mafalda Ivo Cruz e 
com a jornalista Fernanda Câncio. 
Falou com mulheres, com a UMAR, 
com a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG), com o 
sociólogo Manuel Lisboa, professor 
investigador da Universidade Nova 
de Lisboa, com o investigador Rui 
Abrunhosa Gonçalves, doutorado 
em Psicologia, da Universidade do 
Minho. 

Acredita que somos todos 
cúmplices da morte dessas 
mulheres. É uma cultura em que “há 
um grande desprezo pelos fracos”. 
Isto quer dizer que as mulheres que 
vão à Polícia queixar-se que os 
maridos lhes batem são 
consideradas as “fracas”. 

Descobriu mulheres que sofriam a 
violência exercida pelos 
companheiros há anos “sem abrir a 
boca”. E muitas delas apareceram-
lhe por acaso. Ou melhor: foi como 
se ela tivesse tirado a venda dos 
olhos e começasse a enxergar 
mulheres do seu círculo de que 
sofriam violência em casa.

Grande parte são mortas após 
denunciarem os companheiros, 
conforme Manuel Lisboa disse a 
Lúcia. Para o investigador, os 
homens que matam as 
companheiras são pessoas como 
nós. Não é algo potenciado por 
medicamentos, álcool ou 

perturbações de personalidade. 
“Para aceitar isso, tínhamos de 
assumir que somos capazes de fazer 
o mesmo”, resumiu Lúcia, e “como é 
algo que rejeitamos, é mais seguro 
pôr isso na zona dos psicopatas”.

Entre 
o homem 
e a máquina
Adaptação imaginativa 
e polifónica do texto de 
Elmer Rice, escrito em 1923. 
Escolha inusitada de um 
musical que não o é sendo-o. 
Tiago Bartolomeu Costa  

Máquina de Somar
De Elmer Rice. Encenação: Fenanda 
Lapa. Com Henrique Feist, Luís 
Madureira, Joana Manuel, Luísa 

Brandão, Luís Gaspar, Sérgio Lucas, 
Bruno Cochat, Andreia Ventura, 
Joana Campelo. 
Lisboa. Teatro da Trindade. Largo da Trindade, 7 A. 
Até 24/11. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e Sáb. às 20h30. Dom. às 
16h00. Tel.: 213420000.
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“A Máquina de Somar”, adaptação 
imaginativa e polifónica do texto de 
Elmer Rice, escrito em 1923, abriu a 
17 de Outubro a programação do 
renovado Teatro da Trindade, em 
Lisboa. Escolha inusitada de um 
musical que não o é sendo-o, e que 
revela um optimismo da direcção de 
Cucha Carvalheiro, a nova directora 
artística, na aposta em obras que 
interpelam o espectador através de 
uma reconfiguração dos géneros 
teatrais. 

Obra complexa, estreou em 
Chicago em 2007 tendo chegado um 
ano depois ao “Off-Broadway”, onde 
a sua essência experimentalista se 
revelou acertada para um contexto 
onde o musical está mais refém da 
espectacularidade do que da 
complementaridade disciplinar. 
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A morte 
não é banal
Trabalho de Lúcia Sigalho 
que resulta de um trabalho 
de campo: a violência sobre 
as mulheres. Cláudia Silva

E a Mulher Teve Morte Quase 
Instantânea
De Lúcia Sigalho, Fernanda Câncio, 
Mafalda Ivo Cruz. Com Deborah 
Crystal, Victor Gonçalves, Sara 
Graça. 
Lisboa. Teatro Municipal Maria Matos. Av. Frei 
Miguel Contreiras, 52. De 14/11 a 17/11. 2ª, 3ª, Sáb. e 
Dom. às 21h30. Tel.: 218438801. 12€ (5€ para -30 
anos).

Uma semana antes de estrear “E a 
mulher teve morte quase 
instantânea” – amanhã no Teatro 
Municipal Maria Matos, Lisboa – a 
encenadora Lúcia Sigalho contava-
nos que a peça não estava pronta. 
Poderíamos dizer que Sigalho estava 
a passar por uma espécie de negação 
da própria obra. Mas é mais do que 
isso. Com as duas mãos postas sobre 
o rosto, como quem puxa a pele 
para baixo, rodeada por uma névoa 
do fumo do cigarro, confessava que 
estava “com medo de ‘esteticizar’ 
uma coisa tão má”: as mulheres 
assassinadas, em Portugal, por 
homens, “que são, foram ou 
pretendiam ser seus namorados, 
seus maridos, seus amantes.” 

Lúcia Sigalho acredita que
somos todos cúmplices da morte
das mulheres vítimas de
violência
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