
Casamentohomossexual
passou afasquiadosmil
Registo União entre pessoasdo
mesmo sexo desde a aprovação
da lei em2010 jájuntou 1107 ca
sais A tendência é no entanto de
redução àsemelhançadoque su
cede comos casamentos heteros
sexuais em três anos 150 mil
portugueses celebraram omatri
mónio Até julho deste ano casa

ram se 21 mil casais e oDN foi co

nhecer um deles Sara e Jorge
conseguiram fazer uma festa de
sonho poupando emvários por
menores A curva de descida de
casamentos no País não sur

preende especialista são mais
importantes as relações do que a
suaformalização
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Mais de mil casais
homossexuais
oficializaram
relação em 3 anos
PortugalTrês anos emeio

após a aprovação da lei há
1107uniões formalizadas
Casamentos entre mulheres
são menos frequentes

Leonor 51 anos eMaria Manuel
49 casaram se a 27 de julho ao
fimde cincoanosdenamoro Não

osabendo passaramafazerparte
de umaestatística aindarara des
de2010atéjulho deste ano segun
do dados enviados ao DN pelo
Ministério daJustiça houveumto
talde 1107matrimónios entre pes
soas do mesmo sexo Mas com
uma nuanceos casais constituídos

pordoishomenscasamcommui
tomais frequência do que asmu
lheres

Os primeiros representammais
de dois terços do total 772 en
quanto os casais lésbicos apenas
em335 ocasiões no espaço de três
anos emeio decidiramdar o nó E
este ano ainda só há registo de 52
matrimónios emque os dois côn
juges eramdo sexo feminino

Leonornão sabe qual omotivo
que levamenos casais formados
pormulheres adar o salto para o
casamento Masadmitequepossa
estar relacionado com a questão

de assumir a relaçãoperante a fa
mília e outras pessoas próximas
Duasmulherespodemviverjun
tas com alguma facilidade sem
motivar perguntas Com os ho
mens já não é bem assim diz
Talvez tenhaavercom essatradi
cional dificuldade em sair do ar
mário

Leonor eMariaManuel que ti
veramnocasamento várioscole
gasde trabalho não sentiramessa
hesitação Pelo contrario Leonor
sabe bemporque entenderamser
hora de formalizar a relação Pri
meiro motivo Afirmação Ela
completa me O amorquesinto
por ela nem quero imaginar a
vida sem ela dizLeonor Segun
do Segurança Asegurançadesa
ber que para o melhor epior na
saúde e na doença serão sempre
reconhecidas como umafamília

perantealei
Os dados indicamque o ritmo

dosmatrimónios entre pessoasdo
mesmosexo tem vindoaabrandar
Em2010 ano da aprovação dalei
registaram se 262 casamentos e
logonoanoseguinte atingiu seo
máximo de 345 Masem2012já se
realizaramquasemenos40 casa
mentos entre homossexuais num
total de 316 Este ano até julho o
númerofica sepelos 183

Mas Paulo Côrte Real presi
dente da ILGA Intervenção Lés
bica GayeTransgénero defende
ao DN que o aspeto avalorizar é o
facto emside terpassadoaexistir
o casamento para qualquercasal
Seja para um casal entre pessoas
domesmo sexo ou de sexodiferen

te Não faz sequer sentido analisar
casamentos porpessoas domes
mo sexo considera lembrando
que Portugal foi precursor e deu
umexemplo que foi entretanto se
guido porváriospaíses
Aindaassim o líderdaILGAcon

sidera que os números dos casa
mentos entre homossexuais jánão
sejam os de há dois anos É evi
denteque no início davigênciada
lei haviaum conjunto de pessoas
que no passado queria casar e não
podia Nessa fase osnúmeros fo
ramditados porumarestrição que
existia anteriormente concluiu

Quando aos números mais re
centes considerou os indissociá
veis do conjunto dos casamentos
celebrados Não há explicação
para qualquer umdestes casais
que não seja agrupável Haverá
muitos casais dehomens emulhe
res adecidiremnãocasar se PS T
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