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A Viagem das mil e uma noites 

(Des) igualdade de Géneros 

 

Cheirava novamente a Verão e, como era habitual, as pessoas gostavam de se reunir 

na rua, depois do jantar, para conversar. 

Como sempre, o Joaquim e a Adelaide, o Osvaldo e a Júlia, eram os últimos que 

ficavam a partilhar as histórias. Eram dois casais amigos, simpáticos, divertidos e 

companheiros de longas viagens.  

O Joaquim e o Osvaldo sentiam-se como irmãos. Engenheiros civis, reformados e 

muito conceituados em relação a grandes construções a nível regional. Partilhavam 

histórias antigas. Muito raramente entravam em desacordo. Tinham as mesmas ideias, as 

mesmas crenças, os mesmos gostos por negócios, por carros, pela natureza, pelo 

desporto e por viagens. Sim! Viagens era a motivação para que todos os Verões 

embarcassem numa aventura pelo mundo. Naquele Verão, o Joaquim e o Osvaldo tinham 

tomado a decisão da viagem: Médio Oriente! 

- Médio Oriente?  - questionaram em coro Adelaide e Júlia. 

- Exactamente! Médio Oriente, afirmou Joaquim. 

- Hummm…, não sei não! Logo este ano que só vamos nós os quatro. Não me parece 

boa ideia ir ao Médio Oriente, disse-lhes Júlia. 

- Também acho que não é boa ideia. Não sabemos falar árabe, ainda nos raptam às 

duas, comentou Adelaide olhando e sorrindo para a Júlia.  

- Mas…, Médio Oriente? Onde? Em que país?, perguntou Júlia. 

- Qatar minhas senhoras!, afirmou Osvaldo. 

- Qatar? E porque não Dubai? Só se ouve falar nesse país. Nos prédios únicos e 

bonitos no meio do deserto, como se vê na televisão. Aí sim! Eu ia!, confessou Adelaide. 

- Adelaide, Dubai não é uns país, é um Emirato dos Emiratos Árabes Unidos. Qatar é 

um país e é ali que estão a ser construídos os maiores e mais inovadores estádios de 

futebol para o Mundial de 2022. Temos um amigo, o Roberto, que está no grupo de 

engenheiros e convidou-nos para vermos as estrondosas obras que estão a construir e a 

modificar a cidade, tudo para o Mundial de futebol, explicou o Joaquim. 

- E não vale a pena pensar mais! Está decidido! Somos nós que pagamos a viagem! 

Na próxima viagem deixamos que sejam vocês a escolher o destino, adiantou Osvaldo. 
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- Quantas vezes já ouvimos essa conversa que para a próxima somos nós. Quantas 

vezes já sugerimos viagens e nunca nos ouvem, resmungou Adelaide olhando para Júlia, 

como se conhecesse aquela conversa. 

Sair da cidade do Funchal para conhecer outras paragens era para Júlia e Adelaide 

uma alegria. Só que elas nem sempre aceitavam de bom agrado as decisões dos 

homens, mas os maridos mandavam e elas, mais uma vez, não tinham outro remédio se 

não obedecer.  

 Semanas mais tarde, embarcavam naquela que seria a viagem mais desejada pelos 

homens e menos pelas mulheres. Mas, apesar de tudo, Júlia e Adelaide já tinham 

começado a gostar da ideia. Imaginavam-se a apanhar sol nas praias fantásticas que, por 

curiosidade, conheciam através de fotografias, fazer passeios de jipe pelas dunas do 

deserto e fazer compras nos luxuosos centros comerciais. Esta viagem, como as 

anteriores, prometia muitas descobertas; para Adelaide, o facto de ter que fazer escala no 

Dubai já valia o esforço e poder dizer que lá tinha estado, pelo menos no aeroporto... 

 

Após uma longa viagem de avião chegaram ao destino. Cansados, ouviram o piloto 

anunciar a aterragem em Doha, capital do Qatar, as três da manhã e com 40 graus de 

temperatura. As longas filas para obter o visto de entrada, misturados entre pessoas de 

raças tão diferentes – indianos, paquistaneses, afegãos, chineses, russos, egípcios, etc., 

fez-lhes perceber que realmente estavam no Médio Oriente. O bafo quente na noite do 

Golfo também fez-se sentir logo na espera do táxi; os sons, os cheiros, o ambiente, tudo 

era novo e estranho aos dois casais que só tinham sete dias para conhecer o Qatar. 

 

No final da manhã, após tomarem o pequeno-almoço, apanharam um táxi e foram 

passear pela “corniche”, uma espécie de estrada marginal com largos passeios que 

contorna uma baía desenhada por embarcações de madeira antigas, típicas da zona, 

salpicadas de palmeiras e verde. 

  Estavam estupefactos por verem as mulheres árabes, vestidas de preto, todas 

tapadas de alto a abaixo, com os lenços a cobrir o rosto e o cabelo, e só com os olhos à 

mostra e algumas, nem isso. Apeteceu-lhes a elas vestir-se também assim e os quatro 

foram procurar uma loja onde pudessem comprar semelhante traje.  

 



4 

 

Chegaram ao “Souk Al Waquif”, uma zona do mercado tradicional na área antiga da 

cidade onde existiam imensas lojas e entraram numa. Foram cumprimentadas e 

cumprimentados por um homem, suposto vendedor que lhes disse qualquer coisa em 

árabe. 

- Hello! , foram as primeiras palavras dos quatro. 

Júlia e Adelaide estavam apaixonadas pelos trajes das mulheres árabes chamados 

“Abayas”. Havia todo o tipo de padrões e, após algum tempo de indecisão, escolheram 

um padrão. Decidiram ir os quatro até aos provadores para elas se vestirem e verem-se 

ao espelho. Foi nesse preciso momento que se ouviu um grito do canto da loja: 

- Lá,lá, lá, lá. Gritava o vendedor da loja. 

- Lá, lá o quê? , perguntou Joaquim, de mãos nos bolsos e descontraído, ao homem. 

O homem correu para o lado deles e falava um Inglês arabesco estranho que não dava 

para perceber. Ele passou de um tom sério para um grito agressivo ao mesmo tempo que 

debitava palavras como se estivesse a dizer algo muito sério. 

- É melhor irmos embora, alertou Joaquim. 

O homem não parava de gritar. Falava alto e em tom de ofensa. Não estavam a perceber 

nada. Júlia começou a desesperar e todos saíram rapidamente da loja, assustados pelo 

que estava a acontecer. Prosseguiram pela rua e entraram numa outra loja. A reacção do 

outro vendedor foi a mesma quando se dirigiram para os provadores. Outra vez o mesmo, 

mas desta feita o árabe afastou o Osvaldo e o Joaquim das suas esposas para outro 

compartimento e explicou-lhes, com um Inglês mais claro, que os homens não podiam 

acompanhar as mulheres. Não devia haver mistura de homens e mulheres nos 

provadores, seja de uns ou de outros, era proibido por lei nesse país. Perceberam então a 

reacção do senhor da outra loja, tratava-se de questões culturais, de modos vida, de leis 

misturadas com a religião e uma divisão total de géneros. Tentaram esquecer o momento 

e continuaram a passear ao longo do dia pela cidade. Mas as confusões ainda não tinham 

acabado. Tudo era novo naquela cidade de calor, onde o cheiro a caril se misturava com 

o dos carros que não paravam de passar diante dos recém-chegados. Foram comer a um 

restaurante de rua que encontraram para fugir ao calor e quando entraram... 

- Hello!, os senhores são casados? 

- Sim, claro!..., respondeu Joaquim totalmente surpreendido pela abordagem ao pé da 

porta.  

- Mas porque essa pergunta, retorquiu Osvaldo ao homem do restaurante. 
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- Porque a secção dos Homens é à esquerda e das Mulheres e Famílias à direita, 

respondeu o porteiro que os levou até a mesa na zona das famílias.  

Confusos e famintos, almoçaram o que puderam depois de estudar o menu arabesco... 

À tarde, ao fim do dia, foram apanhados por um cansaço vestido de avermelhado; e ao 

chegar a noite, na cidade, tudo ficou envolvido de uma visão mais bonita. A iluminação 

contornava as figuras e os muros; as luzes, em sincronia, acendiam-se e apagavam-se 

pelos prédios e pelas ruas, transformavam-se em cores vivas e alegres que paralisavam 

os olhos dos visitantes. 

 

Na manhã seguinte, a ideia era Osvaldo e Joaquim encontrarem-se com o amigo para 

visitarem as obras de alguns estádios que estavam a ser construídos para o grande 

evento tão aguardado pelo país, o Mundial de Futebol. E elas... 

- Mas…, eu não vou contigo?, perguntou Adelaide ao marido. 

- Vocês vão passear. Não faz sentido irem connosco, porque só vão ver ferro e betão. 

Combinamos com o Roberto. Dissemos que éramos os dois que íamos com ele. Agora 

não podemos dizer que vamos os quatro. E digo mais, não é um lugar para mulheres, já 

viste o que aconteceu ontem. Aqui, os homens vão por um lado e as mulheres por outro, 

argumentou Joaquim.  

- Nós não devemos demorar muito. Vamos ver o trabalho que estes árabes andam a 

fazer. Gostam do bom, do melhor e do excêntrico!, revelou Osvaldo. 

Joaquim e Osvaldo saíram minutos depois do amigo Roberto ter-lhes ido buscar ao Hotel. 

 

Júlia e Adelaide sentiram-se irritadas e disseram que se iriam desenrascar. Ficaram no 

“hall” do hotel a decidir onde passar o resto do dia. Sentiam-se observadas por todo o 

lado. Percorreram todas as salas. Estava muito calor para estar na piscina, era mesmo 

para serem torradas ou transformadas em legumes de uma sopa quando sentiram a 

temperatura da água. Tinham percebido que a elevada temperatura fazia com que pouca 

gente circulasse pela rua a pé. Estavam com receio, porque viam pessoas de diferentes 

etnias, pois, o idioma, a forma de vestir, os costumes e as leis muçulmanas eram 

completamente diferentes das ocidentais. Subiram nos elevadores e desceram numa 

forma de passar o tempo até pararem novamente no “hall” do hotel, onde acabaram por 

tomar chá e observar como câmaras de vigilância, tudo o que se passava à sua volta. 

Não saíram, pois, pelas horas, o Osvaldo e o Joaquim estariam de regresso... Mas, de 
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repente, um grupo de árabes, vestido da mesma forma, passou perto delas. Com 

sandálias pretas e um vestido comprido, branco, límpido e imaculado, um turbante tipo 

serpente na cabeça que segurava um lenço branco avermelhado. Observavam 

disfarçadamente para eles e olhavam uma para a outra. 

 

 - Minha nossa! Que bonito e estranho ao mesmo tempo. Não achas?, perguntou Júlia. 

- Sim é estranho, não estamos habituadas, mas gosto de os ver assim, disse Adelaide. 

- Olha estas árabes, que bonitas que são! Têm uma pele bonita. E olha as mãos delas? 

Não devem fazer trabalhos nenhuns, acrescentou Júlia. 

- Por falar nisso, já reparaste que são só homens que temos encontrado na limpeza do 

hotel?, registou Adelaide com muita admiração. 

 - Fala mais baixo Adelaide..!, avisou Júlia. 

 - Não vês que ninguém percebe português nestas terras, retorquiu à Júlia. 

Uma mulher dos seus quarenta e cinco e muitos, ao passar perto delas parou e disse-

lhes: - Aqui, no Qatar, só os homens podem trabalhar na limpeza. Os árabes não 

permitem que mulheres limpem os quartos e que andem pelos corredores ou pelas casas 

de banho públicas. É raro encontrar uma mulher, disse a mulher em português. 

Era uma hóspede do Hotel e ao ouvir as senhoras que falavam português meteu 

conversa. 

- Chamo-me Sara e …, desculpem estar aqui a meter-me na vossa conversa. Ouvi um 

som maravilhoso e não poderia ir embora sem falar convosco. 

- Nem imagina quanto é bom ouvir falar em português nesta parte do mundo..., 

respondeu Adelaide com tom de alívio. 

 - Pois, é verdade. Vivo e trabalho no Dubai e já venho ao Qatar a uns cinco anos e 

devo dizer que já estou acostumada, mas percebo muito bem o que as senhoras estão 

a dizer. No Dubai é um bocadinho melhor, mais ocidental, mas aqui no Qatar ainda são 

muito fechados... Nunca comparando com os sauditas... Vieram de férias? 

 - Sim, confirmou Júlia. 

- Estamos cá há dois dias, explicou Adelaide. 

- E já passearam muito?, quis saber Sara. 

- Um pouco…, afirmou Júlia incomodada. 
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- É um país pequeno, mas bonito. Aproveitem para passear fora da cidade. Têm que ir 

à praia, ao “Sea Line” apanhar um pouco de sol! Têm que ir ao “Souk”, é tipo mercado, 

lá têm de tudo o que se pode procurar aqui no Médio Oriente, partilhou Sara. 

- E já agora o que é que faz? Desculpe a indiscrição..., perguntou Júlia 

- Sou produtora de eventos para uma empresa francesa com sede no Dubai e estou 

aqui para o “Film Festival de Doha”, até ao fim da próxima semana... Bem, e agora 

tenho que me despachar, tenho uma reunião daqui a pouco. Se precisarem de alguma 

coisa vou estar pelo hotel, o meu quarto é o 227, disponibilizou-se Sara. 

- Muito obrigada, Sara. Foi um prazer conhecê-la, agradeceram Júlia e Adelaide que já 

estavam aborrecidas quando os maridos chegaram… Passar um dia inteiro dentro do 

hotel sem sair, acabou por ser muito “stressante”. A solução foi levá-las a jantar, para 

acalmar e esquecer a situação. Onde? Claro, no edifício mais alto da cidade! No “Torch” e 

no 50.º piso, num restaurante chamado “Three Sixty”, que mexia à medida que comiam e 

dava uma vista panorâmica da cidade, num verdadeiro jantar das “mil e uma noites”. 

 

Na manhã seguinte, com o Roberto como anfitrião, saíram a conhecer os bairros típicos 

muçulmanos, deixaram a cidade, foram andar de camelo, e fizeram o típico passeio de 

jipe 4x4 pelas dunas. Na viagem, passaram por imensas refinarias, com chamas intensas 

alaranjadas e fogosas que, com toda a força, eram libertadas pelo extenso bosque de 

chaminés que produziam petróleo a grande velocidade. O deserto transformava-se, 

assim, em autênticas cidades-fábricas. 

A noite caía e a lua aparecia numa escura imensidão tornando-se dona do universo. 

Brilhante, no alto do deserto, iluminava as tendas, os camelos e os “onix” árabes, que 

faziam as delícias de uma centena de visitantes decididos a fazer esta experiência: “A 

vida dos beduínos no deserto”. 

Também eles quiseram passar uma noite no meio do deserto e fizeram logo a reserva 

para o dia seguinte, sem terem perguntado às suas esposas. 

 

Com o apoio dum táxi especial do hotel, foram conhecer outra zona do Qatar, ou seja… 

mais deserto. Chegaram ao acampamento mesmo na altura do jantar, em que o menu era 

o típico arroz “Byriani”, de cordeiro, muito ao gosto de todos. Depois, ficaram à espreita 

para ver os “onix” árabes, uma espécie de cabras do deserto em extinção, e pouco tempo 

depois conseguiram vê-los. Como o dia tinha sido longo, e cansativo de tanto deserto, 
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foram descansar para as tendas. Foi ali que houve, outra vez, problemas. As mulheres 

tinham que ficar em tendas diferentes das dos homens. Eles para uma ponta e elas para 

a outra ponta do acampamento. 

 

Apesar dos protestos, Adelaide e Júlia estavam tão cansadas que aceitaram, pois, só 

queriam ir dormir. Havia um cheiro intenso a excrementos de camelo pelo ar que entrava 

por todo lado, até dentro das tendas, que se apresentavam como pequenas cabanas 

forradas com tela árabe de cor preta. Dentro, só havia um colchão, uma manta e uma 

almofada para cada uma. Tentaram relaxar.  

Quando começaram a dormir, ouviram o som de um mosquito a zunir nos seus ouvidos e 

taparam-se com a manta. Júlia jogava a almofada na tentativa de matar os mosquitos. 

Quando tudo parecia calmo, mais um e mais outro e, mais outro…, eram centenas de 

mosquitos pela tenda toda. Estava impossível aguentar tanto insecto e também o forte 

cheiro dos camelos que, perceberam, ficavam colocados mesmo ao lado da tenda das 

mulheres. E porque não ao pé dos homens!!! O cheiro, o calor e os mosquitos dentro 

daquela tenda…, tudo era realmente insuportável. 

- Não acredito. Isto é uma nuvem de mosquitos. Cada vez que se mata um mosquito 

mais eles aparecem. E este cheiro, de camelos. É insuportável, dizia Adelaide toda 

sonolenta e desesperada. Vamos ter com eles, Júlia, assim não dá, não vamos conseguir 

dormir esta noite, só vejo mosquitos por todo lado.  

E lá foram elas, na escuridão da noite reflectida pela lua em direcção à tenda dos 

homens. Foram barradas a meio do caminho pelo segurança beduíno que não as deixou 

passar e as obrigou a voltar para a tenda sem piar.  

De manhã, Adelaide e Júlia estavam mais mortas que vivas, sem dormir e cheias de 

picadas dos mosquitos. Queriam ir para o hotel tomar banho e descansar. 

- O que se passou?, quis saber o Joaquim surpreendido e bem-disposto. 

- Dormiram bem?, perguntou Adelaide sarcasticamente ao marido. 

- Eu voltava já para o Funchal, suspirou a Júlia abanando a cabeça. 

- Eu dormi como um rei, respondeu Joaquim. 

- Eu também, disse Osvaldo. 

Elas contaram o que se tinha passado durante a noite e entretanto... 
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- Sendo assim, as nossas tendas foram dignas de um Sheik. Tínhamos cama, colchão, 

mantas, uma rede anti-mosquitos, um tapete vermelho sobre a areia e até uma ventoinha 

no caso de fazer muito calor, revelou Osvaldo a sorrir com ar de vencedor. 

Os aposentos para os homens eram pensados para o bem-estar do homem, enquanto 

para as mulheres bastava o mínimo.  

 

Finalmente chegaram ao hotel, eles reconfortados e elas em estado deprimente. 

Tomaram um duche que as relaxou e nem foram ao pequeno-almoço, porque 

adormeceram logo. Eles, como estavam frescos e bem-dispostos, decidiram passear pela 

cidade, pois, ainda havia tanto por descobrir. Doha era um estaleiro gigante. Elas 

dormiram praticamente o dia todo e, ao final da tarde, frustradas, sozinhas e com fome, 

foram à procura de alguém para desabafar e contar a sua história. A pior viagem da vida 

delas e aquela distinção homem – mulher ainda piorava as coisas. Mas, a Sara não 

estava no hotel e deixando recado foram comer a primeira refeição do dia.  

Quando os homens voltaram já não tinham vontade de ir a lado nenhum, ainda ficaram 

mais frustradas com o relato deles. 

Joaquim e Osvaldo descreviam, enquanto jantavam, como tinham passado o dia. 

Contavam que foram passear pela periferia da cidade na companhia de um filipino que os 

guiou para o meio de um bairro puramente muçulmano. Descreviam sobre os 

monumentos que tinham visitado, da visita feita pela cidade num “tuc tuc” e até do 

passeio de barco pela “Corniche”. Estavam encantados! Logo que acabaram de jantar 

eles foram dormir. Elas não tinham outra hipótese a não ser acompanhá-los e foram cada 

um para o seu quarto. Eles dormiam profundamente. Enquanto Adelaide fazia palavras 

cruzadas, Júlia aproveitou para ler uma revista. Estavam desejosas de voltar a casa. A 

viagem não estava a correr bem, pelo menos para elas.  

 

Logo pela manhã, enquanto Joaquim se arranjava conversava com a sua mulher: 

- Hoje temos que ir com o Roberto, fizeram-nos um convite para engenheiros, vamos 

ver as obras do Metro de Doha, dizem que é algo magnífico.  

- O Metro? Ainda não acabaram essas visitas de betão?, perguntou Adelaide. 

- Tu e a Júlia… podem aproveitar e ir às compras. Aproveitam para comprar umas 

lembranças do Qatar. Não queres levar uma recordação destas férias como costumas 

fazer para decorares lá em casa? Amanhã já vamos embora, simplificou Joaquim. 
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- Graças a Deus. Não vejo a hora de ir embora. Já tenho saudades da minha rica ilha, 

de tomar um café como deve ser, respondia-lhe Adelaide enquanto espreitava pela janela. 

Centenas de carros percorriam as ruas do Qatar. O sol era intenso e forte que ao iluminar 

a rua tornava-a dourada. Era um calor abrasador, sim, mas era esse calor que 

apaziguava a dor de Adelaide. Sentia-se triste e aborrecida.  

No outro quarto, Júlia perguntava: 

- Então e hoje onde vamos? Amanhã já sei. Vamos para casa. Não vejo a hora de 

assentar os pés na minha terra, dizia, entusiasmada ao seu marido.  

- Nós vamos ver as obras do Metro, só para engenheiros, disse Osvaldo, maneando a 

cabeça e saindo pela porta fora, com a certeza de que não valeria a pena falar.  

E lá foram por caminhos diferentes. Eles foram visitar as grandes obras do Metro de Doha 

que fariam parte do grande acontecimento desportivo no Qatar, em 2022. 

 

Júlia e Adelaide foram colocadas em frente de um “shopping”: 

- Logo telefonamos para saber onde andam, gritava Joaquim à sua mulher pelo carro. 

- Júlia, tem atenção ao telemóvel, depois ligo-te, dizia também Osvaldo. 

Olhavam as duas para eles, serenas, enquanto desapareciam pela rua. 

Antes de irem para o “shopping passear”, resolveram passear e aproveitar o dia. Foram 

até à “Corniche”. Sentiam-se livres e em paz. Queriam apanhar um pouco se sol, nem que 

fosse na cara, numa esplanada onde comeram um gigante crepe recheado de fruta e 

gelado. Continuaram o passeio…, até que repararam numa multidão. À medida que se 

aproximavam, ouviam um som de flauta. Quando chegaram mesmo ao lugar, viram 

árabes a dançar. Dançavam ao som de música típica do Qatar. Olharam uma para a outra 

e riram. Eram danças e cantares árabes que apesar de não perceberem o que cantavam, 

achavam interessante a maneira dos árabes dançarem… Depois, quando decidiram 

sentar-se, perceberam que o lugar delas era no lado oposto. As mulheres estavam 

separadas dos homens. Não podia haver mistura de homens com as mulheres.  

- Até para ver um espectáculo os homens separam-se das mulheres, comentou 

Adelaide sussurrando ao ouvido de Júlia. 

Mais uma vez, os homens tinham privilégios em relação às mulheres. Os melhores 

lugares para ver, para ouvir e estar à sombra, eram sempre planeados e organizados 

para que os homens se sentissem confortáveis. 

Após umas horas no “shopping” o telemóvel de Júlia tocava… Era hora de voltar.  
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Logo que chegaram ao hotel, foram para a sala de jantar. Falaram do dia e da cultura 

do país. Conversaram sobre as estrondosas e vultuosas obras que estariam a ser 

preparadas para o Mundial. A cidade estava em transformação para este acontecimento. 

O Qatar preparava-se em todos os sentidos. 

- Pois é! Amanhã, de madrugada, regressamos a Portugal, à nossa ilha da Madeira, 

disse pensativo Osvaldo. 

- Passa rápido o que é bom. Foi muito interessante esta viagem. Joaquim olhou para 

Osvaldo com ar de suspeito e continuou a falar. Logo à noite, o Roberto convidou-nos 

para ir tomar um copo a um bar. 

- Vamos também, acrescentou Júlia. 

- Não podem, é um bar só para homens. O Roberto disse que é tipicamente árabe e 

não podem ir mulheres. Aliás, está proibida a entrada de mulheres. É só para brindarmos 

e agradecermos ao Roberto o tempo que nos prestou, dando-nos a conhecer o Qatar. 

Joaquim falava piscando o olho à mulher. 

- É verdade! O Roberto sempre teve um bom coração. Foi muito simpático da parte 

dele dar a conhecer a cidade. E para acabar bem, nada melhor que um copo. Osvaldo 

passava a mão pela cabeça de Júlia. 

- Podem mesmo dizer que aproveitaram a viagem mais que nós, desabafou Adelaide 

chateada. 

- Porquê, meu amor? Este país tem a sua cultura e nós simplesmente a respeitamos, 

disse Joaquim. 

- Até têm a sua razão. Se os homens são a maioria que trabalha, as mulheres têm é 

que agradecer. Têm bons carros, andam bem vestidas, com roupas e calçado dos 

melhores estilistas do mundo. Acho muito bem haver esta separação entre os homens e 

mulheres, afirmou Osvaldo. 

 

- Realmente. Osvaldo…. Somos mesmo o elo mais fraco para vocês. Servimos só para 

vos servir, para cuidar de vocês, tratar da casa… Vocês fazem o que bem vos apetece. 

Vão para onde querem com os vossos amigos. Não poderiam ter escolhido o lugar mais 

certo para nos trazerem. Nós…, até nós, num país estrangeiro, somos tratadas como 

mulheres sem valor. Júlia falava com voz irritada. 
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- Temos muita influência árabe. Não há muita diferença entre os homens madeirenses e 

os homens árabes. São todos iguais!, protestava Adelaide batendo com o guardanapo 

com raiva sobre a mesa. 

- Acalma-te Adelaide! Não tens razão para te queixares. Agora vocês têm que perceber 

que decidimos vir porque o Roberto estava cá, não conhecíamos o Médio Oriente e 

tivemos interesse em vir. Tens é que te calar e olha que és uma sortuda como a Júlia. 

Joaquim falava em simultânea para as duas.  

- É verdade, Joaquim. Agora disseste tudo. Têm sorte de nos terem e com estas 

viagens. O que é que querem mais? Aproveitem! Vamos que o Roberto já está à nossa 

espera, concluiu Osvaldo olhando para o telemóvel. 

- Podem ir! Acreditem que será a última viagem que faço. E a partir daqui as coisas vão 

mudar. Quando viajarem, vão sozinhos, porque pelo menos eu… já ninguém me tira de 

casa. Só se for para ir com os meus filhos e netos, jurava Júlia com ar zangado  

E lá foram eles deixando-as com um beijo na face. 

- Não fiques assim Júlia. Não é a primeira vez que uma situação destas acontece. 

Realmente deram-nos tudo, mas, também, nunca lhes falhámos. Temos cumprido o 

nosso papel. Eles é que falham. Pensam que nos dando algum dinheiro dão-nos tudo. 

Retorquiu baixinho Adelaide para Júlia. 

Tinha sido uma discussão curta, em tom baixo, mas intensa, que mais uma vez as 

magoara seriamente.  

Adelaide olhava de um lado para outro e comentou: 

- Nem sequer um pingo de álcool se pode beber. Um licor ou um “vinho Madeira” sabia 

bem. Abanava a cabeça… Que terra é esta! Proibições atrás de proibições. Uma terra 

machista. Os homens podem e mandam, as mulheres são discriminadas. Só servem para 

servir o homem. Podem ter quantas mulheres quiserem. Nem à praia fomos. Adelaide 

estava a reflectir sobre a viagem com a Júlia. A cultura deste país tinha-lhes deixado 

pensativas. 

- Olá! Apareceu Sara toda sorridente. 

- Olá Sara, que bom vê-la!, disse contente Júlia. 

- Tudo bem com vocês? Acreditem que estava no quarto e lembrei-me se estariam 

aqui. E vejam só! Encontrei-vos. Fico muito feliz. Abraçou às duas.  

- Então têm-se divertido muito?, perguntou Sara, sentando-se no sofá do “hall” de 

entrada do hotel onde se encontravam. 
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Fez-se um silêncio entre a Adelaide e Júlia.  

Continuava Sara com o seu ar de simpática e activa. Foram à praia? Apanharam sol? 

Aproveitaram as águas quentes e maravilhosas do mar? Sara não obtinha respostas. 

Olhou fixamente para as duas. Entretanto, Júlia respondeu: 

- Nesta terra? Muito difícil fazer esses programas! Tudo está proibido para as mulheres 

aqui no Qatar, respondeu cabisbaixa. 

- Proibido, como assim?, questionou Sara, sem perceber a situação. 

- Pois…, nem à praia fomos. É proibido estar em fato de banho e nadar … 

- Desculpem… Como? Quem vos disse uma coisa dessas?, interrompeu Sara com ar 

atónito. 

- Foram os nossos maridos, exclamou Júlia. 

- Pois, queridas, isso é mentira !!!, afirmou Sara. E onde é que eles estão?  

- Foram tomar um copo com um amigo, disse Júlia. 

- E vocês não foram?, perguntou ironicamente Sara. 

- Nós não podemos ir. Os árabes proíbem a entrada das mulheres nos bares, 

argumentou Júlia convencida. 

- Como? Perguntou de novo Sara, muito admirada pelo que estava a ouvir. 

- Desculpe, Sara. Porque está tão admirada! Já foi a algum bar?, perguntou Adelaide 

em tom de desafio. 

- Já foi a bares, a discotecas. Devido à minha profissão e aos contactos que tenho 

aqui, no Qatar, não há nenhum bar que proíba a entrada a mulheres.  

Acabaram por contar tudo à Sara do que tinha acontecido durante todos esses dias. Sara 

estava perplexa! 

- Bem… Os vossos maridos enganaram-vos, bem enganadas. E sabem como se 

chama o bar que eles foram? , quis saber Sara. 

- Ouvi um nome parecido tipo “Sherazade”, disse Júlia. 

- Então está tudo explicado. Claríssimo! Conheço muito bem esse nome, é uma disco-

bar. Já percebi porque é que eles não quiseram que vocês fossem. Nesse bar que é 

discoteca, fazem espectáculos de dança do ventre e, que eu saiba, também vão algumas 

“meninas”… E não é só para homens, também é para mulheres. Preparem-se que vamos 

lá. Vamos fazer uma surpresa aos vossos maridos e estou curiosa de os conhecer. 

E lá foram elas numa viagem que afinal foi de poucos minutos. Sentiam-se ansiosas, mas 

com vontade e coragem de os confrontar.   
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Entraram na discoteca olhando de um lado para o outro, furiosas por apanharem os 

maridos. Mesmo com a sala cheia, encontraram os três sentados e a bater palmas para 

as dançarinas que mexiam-se de forma sensual à frente deles. 

Não hesitaram e foram logo ter com eles. 

- Olá boa noite. Espero que estejam a passar uma bela noite. Nós estávamos no hotel 

e pensamos arriscar e vir também a um bar. Se for proibido ou não, também… só nos 

falta, nesta aventura, irmos presas. Já não temos receio de nada, disse sarcasticamente 

Adelaide e continuou: realmente, Joaquim e Osvaldo, vocês não têm um pingo de 

vergonha. Mentiram-nos! Aproveitaram-se da nossa ignorância e da nossa inocência, 

fizeram de nós parvas, olhava raivosa Adelaide para o seu marido. 

Sara acalmou-a e Júlia estava perplexa e tão nervosa que nem conseguia falar, enquanto 

observava fixamente Osvaldo. O espectáculo acabou naquele momento e foram todos 

embora. 

Chegaram ao hotel e o ambiente estava tão tenso que Sara nem sequer se despediu e 

cada um foi para o seu lado. 

 

Júlia tinha chegado ao quarto com Osvaldo e este lhe perguntou repentinamente: 

- Como é que foram parar ao bar?  

- De táxi! Pensavas que tínhamos ido a pé?!, ironizou: Sabes que as mulheres juntas 

são muito fortes! O que se passou aqui nestes dias, foi muito grave para mim. A viagem 

das “mil e uma noites”... foi mais de sofrimento, de cansaço, de decepção..., realmente 

uma tristeza. Se voltasse atrás mudaria tanta coisa e arrependo-me de ter deixado passar 

os melhores anos da minha vida..., de sentir-me tão estúpida e descriminada. Não quero 

mais falar sobre isto. Faz-me muito mal... Vou dormir porque amanhã, graças a Deus, 

vamos embora. 

Júlia transmitiu a dor e a agonia de uma vida cansada, com muitas lamentações por fazer. 

Adelaide por sua vez não se calava no quarto. Discutia com o marido.  

- Desta não esperava de ti. Como é que foste capaz de fazer uma coisa destas! De me 

enganar, de me mentir? Eu que sempre foi tua companheira..., sempre te tratei bem, o 

que era para mim era para ti, o que eu tinha tu também tinhas... Quantas vezes deixei de 

comer algo que gostava para te dar... Nunca fiz diferenças entre nós!... Eu nunca te faria 
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uma coisa destas!... E não me voltes a repetir que a culpa é do Qatar. Nós é que fazemos 

as regras, ou somos bons ou somos maus..!   

- Adelaide, não digas disparates! Sempre foi bom marido para ti...., replicou Joaquim 

levando as mãos à cabeça e virando-se na cama, deixando-a a falar sozinha. Adelaide 

comprimia os lábios serrados para não gritar e deixava cair umas lágrimas grossas que 

escorriam pela cara. 

E assim estavam eles à espera do transporte para o aeroporto num silêncio profundo, 

elas desmotivadas e eles com ressentimento.  

Não se tinham despedido da Sara e por isso escreveram uma carta, que deixaram na 

recepção do hotel: 

 

Querida Sara, 

Tivemos muito gosto em conhecê-la. Quem nos dera ter a mesma energia e a sua atitude. 

Gostaríamos que o tempo voltasse atrás. Fez-nos pensar que, por alguma razão, foi uma 

sorte a termos encontrado. 

Se não fosse a Sara teriam saído do Qatar duas mulheres enganadas e parvas, sem 

darmos de conta que também fomos vítimas de uma desigualdade que existe infelizmente 

em todas as culturas e raças. Não é necessário pensarmos ou mostrarmos que somos 

diferentes, porque somos todos iguais. Esta viagem foi um exemplo e uma aprendizagem.  

Não ficamos com remorsos e a vida vai continuar porque assim decidimos que seja. 

Mas, a Sara que é nova e que tem tudo pela frente, não seja uma Júlia ou uma Adelaide. 

Fique com o nosso exemplo para quando encontrar o seu amor, seja realmente O amor, 

como o próprio nome indica e sejam os dois a amar de igual modo. 

Os nossos maridos não perceberam as mulheres que têm. Mas nós sabemos que 

mulheres somos. É lamentável para eles! Mas a partir de hoje as nossas vidas mudaram. 

Aproveite a vida, seja generosa, faça aos outros o que gostaria que fizessem a si. Foi o 

que fez por nós. 

Muito obrigada 

Júlia e Adelaide   

 

 

 

 


