«Os olhos que vêem as coisas são»
Maria Antónia Fiadeiro entrevistada por Francisca Gorjão Henriques
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Sempre escreveu muito sobre mulheres. As mulheres são mais interessantes do que os homens?

História não terminada em que sentido?

Não há mulheres realizadas?

Qual era o termo que usaria?

Usei este por…

Se calhar por preguiça, mas por ter dito que o percurso está sempre
por terminar, ou seja, por realizar.

Ainda é feminista?

Os homens têm muito mais tempo livre do que as mulheres?

Como é que vamos conseguir recuperar esse tempo?

Acho que não à velocidade necessária.

Gostaria de ser referida como uma mulher que…

No sentido de a mulher poder decidir sobre a sua vida?

Por trás dessa luta pela despenalização do aborto estava sobretudo
uma luta por liberdade.

sar de dizer que se interessou sempre de maneiras diferentes pelas
mulheres?

Há uma aparente contradição — e vinco a palavra aparente — no facto de lutar por um lugar da mulher fora de casa, mas ao mesmo tempo focar-se tanto nos chamados detalhes domésticos. Como é que se
conjuga esse universo doméstico (que é também o lugar da tradição
e de alguma coisa que parece querer ser preservada) com a defesa da
autonomia?

Como é que a tia a resolveu?

No sentido em que o homem não precisa de almejar a essa liberdade?

Agora há um certo pudor em falar de universo feminino, na medida
em que se pretende que os clichés relativos ao género sejam esbatidos.
Ele ainda existe?

Foi sobretudo jornalista…

Ainda é.

É uma atenção às coisas?

Nunca sentiu que estava a construir uma carreira?

Porque a carreira é uma coisa que se premedita, que se programa?

Fez a sua tese de mestrado sobre a Maria Lamas. O que lhe interessava
explorar?

Mais amiga da sua mãe ou do Piteira?

Qual é a mulher-referência para si?

Mas a nível pessoal, de quotidiano?

Tinha uma relação difícil com a Stella.

Não se autonomizava muito do marido?

Como foi ter os pais divorciados numa altura em que isso era bastante
invulgar?

Lembro-me de, numa conversa, a tia ter referido o facto de o seu irmão
se chamar António e a tia se chamar Antónia, e de isso não lhe agradar.

Qual era o papel do seu pai?

Porquê uma mesa escondida?

Política?

Tem meios-irmãos do lado do pai, com quem não cresceu.
Encontravam-se?

Nunca sentiu necessidade de ter gestos rebeldes?

A Stella era uma espécie de assistente do Piteira também, não era?
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Como foi a decisão de se exilar?

Depois foram para o Brasil. O Brasil era na altura também uma ditadura, mas lembro-me de, numa das nossas conversas, a tia dizer que
representou também uma enorme liberdade.

Como foi essa experiência da prisão?

Porque quis voltar a Portugal, sabendo que poderia ser presa (como,
aliás, foi logo à chegada ao aeroporto)?

Contou-me a história de que no avião o João estava muito preocupado
com as malas, que tinham desaparecido para o porão e ele achou que

pende, na primeira prisão.

É muito diferente quando o contexto familiar inclui uma experiência
dessas, ou pelo contrário, isso pode ser visto como uma rebeldia e criar
uma cisão com a família.

brutal. No seu contexto familiar como foi?

E o João e o Pedro? Sempre entenderam as suas lutas?

Podemos falar da Leonor? É sempre uma grande interrogação, como

Leva muito tempo a aceitar?

Como foi esse processo?

Não sendo católica…

Sempre teve? Acho que estou a ouvir isso pela primeira vez.

