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introdução

P hilip Larking, no seu poema «Annus Mirabilis», contribuiu 

com algumas das mais espirituosas linhas que resumem a 

revolução sexual.

Será que tinha razão? Teria a libertação sexual começado 

mesmo nos anos 60 do século passado com o amor livre, a in-

trodução da pílula contracetiva e a mistura explosiva de sexo, 

drogas e rock’n’roll? Ou terá sido durante os anos 1950, em que  

a generalização do uso da penicilina veio reduzir os perigos  

de infeção decorrentes dos «comportamentos de risco», que por 

coincidência, ou não, eram acompanhados pelo nascimento de 

filhos ilegítimos e pelo aumento dos casos de gonorreia?   

E o que dizer quanto ao fim das convenções proporcionado 

pela Segunda Guerra Mundial — um afrouxamento da moral, 

porque, com franqueza, que importava o pudor quando no dia 

seguinte podiam estar todos mortos? E também tinha havido a 

Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe de 1918, em que 
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os que tinham tido a sorte de lhes sobreviver viriam a inaugurar 

a nova era de coisas fantásticas do «vale tudo» entre lençóis.

Olhemos para trás. Seriam as coisas assim tão diferente nas 

décadas ou mesmo nos milénios anteriores? Os arqueólogos do 

século xVIII, ao escavarem as antigas cidades romanas de Pompeia  

e Herculano, mal se conseguiam mover entre a enorme profusão  

de arte fálica e de frescos eróticos. Se continuarmos a aprofun-

dar o lado mais sórdido da História, verificaremos que sempre 

fomos obcecados por sexo. Por sua causa se ganharam e perde-

ram reinos, se fizeram fortunas e se arruinaram reputações.

Recuemos ainda mais, caso permaneça alguma dúvida quanto  

à obsessão milenar com o sexo. Há quarenta mil anos, quan- 

do o homem pré-histórico lutava pela sobrevivência na Idade  

do Gelo, apesar de viver em cavernas e em constantes batalhas 

contra a falta de comida e os ataques de animais selvagens, ain-

da conseguia esculpir figuras de Vénus — centenas das quais 

sobreviveram — dotadas de seios descaídos e nádegas exagera-

das. Aparentemente o efeito prático das pequenas figuras era 

o de proporcionar prazer, e teriam sido feitas mais para serem 

usadas do que para serem exibidas. Cada geração pensa nos seus 

antecessores como fora de moda, rígidos, formais, respeitáveis, 

inibidos e até mesmo enfadonhos. Só que isso não corresponde 

à verdade. Desde o primeiro pornógrafo até ao primeiro relato 

de casos de asfixia autoerótica, a começar no mundo antigo, sem 

deixar de passar pelo tempo dos santos — e, é claro, dos peca-

dores — da Idade Média, pelos poetas e alcoviteiras do Renasci-

mento, pelas desventuras da realeza e pelo próspero submundo 

de georgianos e vitorianos, O Sexo ao longo dos Tempos leva-nos  

a olhar para o que então acontecia — tanto à porta fechada como 

aos olhos de toda a gente.
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INTRODUÇÃO

Tal como o monge e cronista do século xII, Richard de Devizes,  

escreveu: «Atores, bobos da corte, rapazes de pele suave, mouros,  

bajuladores, meninos bonitos, efeminados, pederastas, meninas 

que cantam e dançam, charlatães, dançarinas do ventre, feiticei-

ras, ladrões, notívagos, mágicos, mimos, mendigos, palhaços: 

é esta a tribo que pulula em todas as casas.» Foi assim desde 

tempos imemoriais e assim continuará a ser, enquanto houver 

homens e mulheres.
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C A P Í T U L O  I

uma educação clássica
Dá-me mil beijos, depois cem, depois outros mil. 

Catulo

O s escritores clássicos podem não ter inventado o sexo, mas 

foram dos primeiros a documentá-lo com pormenores grá-

ficos. Tal como Salomão escrevia há cerca de 3000 anos em 

Eclesiastes: «Não há nada de novo debaixo do sol.» E esta é uma 

teoria que parece ter sido confirmada pelos antigos gregos e  

romanos: por mais perversas que sejam as práticas, com certeza 

eles experimentaram-nas primeiro. Não é por acaso que mui-

tas palavras modernas relacionadas com o sexo, de afrodisíaco  

e erotismo a ninfomania e zoofilia são de origem grega…

UM MUNDO PARA HOMENS

A Grécia Clássica era um lugar ótimo para o homem e bem 

menos agradável para a mulher — ou, pelo menos, para uma 

mulher respeitável, que deveria manter-se casta e raramente 
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aparecer em público. Em geral, as mulheres casadas ficavam em 

casa com outras mulheres enquanto os seus maridos socializa-

vam. As esposas raramente jantavam com os maridos e nunca  

o faziam se havia convidados.

Genericamente, não eram tidas em grande consideração pe-

los antigos gregos e tinham poucos direitos legais ou políticos. 

Basta olhar para as suas deusas e heroínas imperfeitas e malé-

volas: a vingativa Medeia de Eurípides, que assassinou e despe-

daçou os filhos, é apenas um exemplo. Para muitos homens,  

o casamento era o meio de conseguir ter herdeiros legítimos, e 

por isso não é de admirar que as mulheres que quisessem estar 

relativamente livres se sentissem atraídas pela vida de cortesãs. 

Conhecidas como heteras ou hetairas, as cortesãs de classe alta 

eram, em geral, educadas e respeitadas, tendo chegado a ocupar  

importantes cargos na sociedade, como viria a acontecer com al-

gumas amantes reais na Europa. No século IV a. C., Demóstenes, 

o orador e estadista ateniense, escreveu: «Temos as heteras para 

o nosso prazer, as concubinas para as nossas necessidades diá-

rias e as esposas para nos dar filhos legítimos e cuidar da casa.»

HOJE NÃO, QUERIDO

A falta de laços sociais entre os casais produziu efeitos na taxa 

de natalidade, e as famílias numerosas eram quase inexistentes. 

Evidentemente, o historiador e filósofo Xenofonte viu nisso um 

problema grave do século III a. C., decretando que, «determina 

a lei que um casal sem um herdeiro legítimo se obrigue a ter 

relações sexuais pelo menos três vezes por mês» — até que a 

esposa ficasse grávida.
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CAPÍTULO I • UMA EDUCAÇÃO CLÁSSICA

Um sinistro resultado do baixo estatuto da mulher era o alto 

nível de infanticídio feminino, com as bebés abandonadas e dei-

xadas à sua sorte nas encostas descampadas. Em Esparta, o in-

fanticídio masculino também era praticado se o bebé fosse, de 

alguma forma, considerado demasiado fraco ou imperfeito: eis 

uma primeira forma brutal de eugenia.

EXERCÍCIOS MASCULINOS

Lutadores numa pintura de um vaso da Grécia Antiga. 

Exageradamente, o estereótipo moderno da Grécia Clássi ca  

é o da homossexualidade aberta, da valorização do corpo 

masculino culminando na luta livre de corpos nus e dos ba- 

nhos públicos mistos onde tudo era permitido. A realidade 

era bem diferente — bem mais inocente e mais chocante. 

Por um lado, os banhos públicos eram estritamente se-

gregados, masculinos e femininos, e nunca misturados. Por 

outro lado, os ginásios gregos eram o paradigma da mas- 

culinidade, onde os atletas, de facto, lutavam nus. 

A palavra ginásio tem origem em gymnos, que significa 

«nu».
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Mas os ginásios foram concebidos para treinar os jovens, 

não apenas para a luta, mas também para o exercício e a 

competição numa enorme variedade de desportos, e como 

preparação para os jogos públicos. Também eram lugares 

de encontro, onde podiam ocorrer debates filosóficos e in-

telectuais. 

O exercício era visto como uma parte importante da  

educação de um jovem, sublinhado como fonte de saúde 

e força. Os atletas estavam nus como tributo aos deuses 

e também como incentivo à apreciação estética da forma 

masculina. É fácil imaginar como isso pode permitir as 

mais diversas interpretações. 

ORIENTAÇÃO 

Da mesma forma, era costume os homens bem-educa-

dos «adotarem» adolescentes do sexo masculino, agindo 

como seus guias intelectuais para lhes completar o desen-

volvimento moral e social depois de concluída a respetiva 

educação formal. «Dado que todos nós somos propensos a 

errar», disse Sófocles uma vez, «a coisa razoável é aprender- 

-se com aqueles que podem ensinar.»

Estudiosos das civilizações clássicas discordam no que 

concerne ao facto de tradicionalmente haver uma relação 

física nestas orientações educacionais, mas a condenação 

da homossexualidade com adolescentes, que filósofos como 

Sócrates, Platão e Aristóteles se sentem obrigados a fazer, 

sugere que tais relações nem sempre foram inteiramente 

inocentes. O que quer dizer, e deixemos a educação de lado, 

que a homossexualidade entre adultos e adolescentes do sexo  
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masculino não era por certo um tabu na Grécia Antiga, como  

as pinturas em vasos, muitas vezes, nos mostram grafica-

mente. No século V a. C., a prática de paiderastia, ou pede-

rastia, estava bem estabelecida na cultura grega.

O BORDEL MORAL

Solon, o estadista e legislador ateniense, horrorizado com  

o declínio económico e moral que identificou em Atenas no  

século VI a. C., tentou encontrar uma solução através da criação 

de bordéis estatais.

O adultério era considerado menos pecaminoso se fosse co-

metido com uma prostituta do que com a mulher de outro cida-

dão. Os escravos estrangeiros, tanto homens como mulheres, 

foram trazidos de todo o império e os seus preços foram fixados 

em valores muitos baixos para que qualquer pessoa os pudesse 

pagar. Uma vantagem adicional era a de que os bordéis pagavam 

impostos, o que também era bom para os cofres da cidade. Num 

desses bordéis, os arqueólogos descobriram um par de sandá-

lias com as palavras «Segue-me» escritas na sola, para deixar 

uma marca sedutora no chão.

CONFIA EM MIM, SOU MÉDICO

Hipócrates é conhecido como o pai da medicina ociden-

tal, e os médicos ainda hoje fazem o juramento de Hipócrates  

— um compromisso para o exercício honesto da medicina —, 
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que se baseia em alguns dos princípios por ele apresentados. 

Trabalhando no início do século IV a. C., Hipócrates revolucio-

nou a medicina e desenvolveu uma série de teorias científicas 

interessantes.

As suas ideias sobre o orgasmo, no entanto, foram bastante  

unilaterais, favorecendo os homens. Tal como outros médicos  

da época, acreditava que as mulheres produziam sémen femi-

nino. Achava também que o prazer das mulheres durante  

o sexo só atingia o pico quando o homem ejaculasse. Também  

é dele a teoria de que se um homem atingisse o orgasmo pri-

meiro seria concebida uma criança do sexo masculino (obvia-

mente preferível), enquanto se a mulher atingisse o clímax 

antes do homem, o bebé concebido seria, infelizmente, uma 

menina.

O TOQUE FEMININO

Não surpreenderá ninguém que as mulheres gregas se sen-

tissem frustradas e sexualmente insatisfeitas. Algumas contra-

tavam os serviços de uma alcoviteira para encontrar um amante, 

mas a punição era severa e havia, afinal, outras opções menos 

arriscadas. A masturbação era considerada como uma saída sau-

dável e não um vício oculto, e há registos de dildos feitos de 

madeira ou de couro acolchoado, que tinham de ser bem embe-

bidos em azeite antes da utilização. 

Algumas mulheres acabavam por se envolver entre si. Os gregos  

designavam as lésbicas por tribas, palavra que derivava do verbo 

tribo — «esfregar» em grego —, embora a palavra homossexual 

se aplicasse a homens ou mulheres, decorrente de homos, que 
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em grego significa o mesmo, e não do latim homo, homem. Só no  

século xIx é que a palavra lésbica evoluiu de Lesbos, a ilha natal 

da poetisa grega Safo, que no século VI a. C. escreveu, com gran-

de sucesso, poemas sobre mulheres. 

BELAS NÁDEGAS

Uma dançarina da Grécia Antiga.

 

 

As atitudes da Grécia Antiga em relação às mulheres mudou 

ao longo do tempo. A arte e a literatura começaram a refletir  

o amor romântico entre homens e mulheres e houve uma 

maior valorização da forma feminina nas pinturas de vasos  

e nas estátuas. Foi dada especial preferência às mulheres  

calipigias, ou de belas nádegas, de tal modo que, por vezes,  
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as mulheres almofadavam os seus «traseiros» para que eles 

parecessem mais torneados.

NARRATIVAS EXCITANTES

É inevitável pôr a hipótese de, tal como agora, as histórias de 

então serem exageradas para chocar e emocionar os leitores que 

tinham especial predileção por mexericos, mas se os escritores 

antigos se interessavam por esses temas, os gregos tinham um 

interesse lascivo pela vida sexual dos seus vizinhos.

Heródoto, autor de Histórias, no século V a. C., foi também 

um explorador, viajante e contador de histórias. Escreveu vívidos 

relatos das maravilhas que viu, dos lugares que visitou e dos 

costumes estranhos que testemunhou. Entre eles, comentou a 

prática egípcia de manter os corpos das mulheres mais bonitas 

por alguns dias após a morte, até que começassem a decompor-

-se. Esta seria uma forma de desencorajar a necrofilia, que, apa-

rentemente, não era incomum entre os embalsamadores desses 

tempos. Relatou a bestialidade de alguns rituais no Egito e os 

insaciáveis apetites sexuais   da tribo Massagetae, que vivia perto 

do mar Cáspio. Era suposto cada um dos homens desta tribo ter 

uma esposa, mas as mulheres eram «tidas em comum», o que 

sugere que poderiam ter sido partilhadas por todos como obje-

tos sexuais. Relatou também os estranhos costumes dos babiló-

nios, que fumigavam os seus órgãos genitais após o ato sexual 

e cujas mulheres, como uma oferenda à deusa, teriam relações 

sexuais com homens completamente estranhos, pelo menos 

uma vez na vida, no templo do Mitra (que Heródoto identificava 

como Afrodite).
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 EM ROMA SÊ ROMANO

As mulheres romanas tinham um pouco mais de liberdade 

do que as gregas. Por certo as mulheres mais ricas gozavam de 

um maior grau de emancipação; estavam autorizadas a divor-

ciar-se e a manter alguns dos seus bens, podiam assistir aos 

banquetes e podiam confraternizar livremente com os homens. 

Havia, no entanto, uma clara separação entre as mulheres en-

quanto esposas e as mulheres enquanto prostitutas. 

Lucrécio, um poeta e filósofo romano do século I a. C., escre-

veu no seu texto épico Da Natureza das Coisas que a melhor posi-

ção para a conceção era a aproximação do homem à mulher por 

trás, tendo esta «os seus lombos erguidos ao alto». Afirmava que 

era completamente desnecessário que a mulher se movesse; de 

facto, ele acreditava que o movimento interferia com a conceção 

e que era para evitar a conceção que as prostitutas se contor-

ciam. Além disso, o prazer não constava do pacote destinado às 

mulheres casadas. De acordo com São Jerónimo, Lucrécio terá 

enlouquecido depois de beber uma poção amorosa, suicidando-

-se em seguida.

Lucrécio, emoldurado
por uma coroa de louros.
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UMA REGRA PARA OS HOMENS…

Medeia ponderando a morte dos filhos  
para punir Jasão, o marido infiel.

 

O adultério era estritamente proibido às mulheres, mas não 

aos homens — as esposas de outros homens e as filhas virgens 

estavam fora de questão, mas as prostitutas e os escravos eram 

considerados como algo justo. Nos primeiros anos do Império 

Romano, o adultério da mulher era punido com a morte, embo-

ra tal viesse mais tarde a ser reduzido para expulsão e confisco 

de um terço dos seus bens — aos maridos não era permitido 

perdoar as esposas que erravam, pois corriam o risco de ser pu-

nidos.  

A exceção à regra do adultério parece ter originado uma cor-

rida das mulheres casadas para se registarem como prostitutas, 

contornando, dessa forma, as restritivas leis. 
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O BORDEL DA IMPERATRIZ

Tácito, Suetónio e Plínio, o Velho, assim como outros eminen-

tes escritores, narraram estórias da imperatriz Valéria Messali-

na, esposa do imperador Cláudio, que dirigiu um bordel, onde 

trabalhou como prostituta sob um nome falso. Lá, organizou 

orgias para outras mulheres romanas ricas, e competia nessas 

noites de sexo com as outras prostitutas, sendo quase sempre a 

vencedora, por vezes com mais de vinte e cinco parceiros dife-

rentes. Alegou-se que ela teria usado o sexo para aumentar o seu 

poder e controlar os políticos. Messalina manipulava Cláudio ao 

ponto de o levar a concordar com o exílio ou a execução de qual-

quer pessoa que ela considerasse uma ameaça à sua posição. 

Cláudio acabaria mais tarde por mandá-la executar. Messalina 

pode ter sido um exemplo extremo, mas houve muitas mulheres 

a registarem-se como prostitutas, o que fez aumentar a preo-

cupação geral. Em 19 d. C. o Senado, apoiado pelo imperador  

Tibério, decretou a proibição de trabalhar como prostituta a to-

das as mulheres descendentes ou casada com cidadãos romanos. 

PERVERSIDADE MORAL

Havia três tipos de casamento na Roma Antiga. Dois deles 

determinavam cerimónias com diferentes níveis de complexida-

de, um terceiro, que haveria de se tornar o mais popular, impli-

cava apenas uma vida conjugal contínua durante um ano, e em 

que qualquer interrupção determinava o reinício da contagem. 

O divórcio também se tornou mais fácil. O adultério era a razão 

mais óbvia para essa facilitação, mas tanto a frouxidão moral, 
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como a embriaguez e a infertilidade passaram também a ser 

considerados motivos suficientes para o divórcio. 

O filho adotivo de Júlio César, e seu sucessor, o imperador 

Augusto, divorciou-se da sua esposa Escribónia alegando «per-

versidade moral», mas a verdadeira razão era o facto de ela não 

gostar e desaprovar a sua nova amante de dezassete anos de ida-

de, Lívia Drusila, que estava grávida de seis meses de um filho 

do seu próprio marido. 

As famílias das classes altas de Roma forçavam, por vezes, 

o divórcio dos casais por razões políticas ou dinásticas. Júlia, 

a filha de Augusto, por exemplo, foi pressionada a divorciar-se 

do marido para se casar com Tibério, o qual também tinha sido 

persuadido a divorciar-se da sua amada esposa Vipsânia — que 

era enteada de Júlia. 

 

CABELOS E MAQUILHAGEM

Na Roma Antiga as rotinas de beleza eram bastante elaboradas. 

Apesar de as roupas femininas não serem tão reveladoras quanto 

as dos gregos, a ênfase estava na composição global, começando 

pelas bases faciais, sombras e linhas nos olhos, pós e pastas para 

colorir as faces e os lábios. As mulheres das civilizações clássicas 

podiam muito bem ser peritas na utilização de pincéis, esponjas 

e escovas, mas os produtos à prova de água ainda estavam longe 

de ser desenvolvidos, e, assim, no calor de um verão romano ou 

debaixo de chuva, a maquilhagem derretia e deixava as faces das 

mulheres com marcas apalhaçadas de vermelho e preto. 

Os cabelos eram frisados e enrolados em cachos. Na época, parece  

ter existido o atual horror perante os sinais de envelhecimento,  
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bem como as similares tentativas para o esconder. Cabelos cin-

zentos eram pintados ou removidos com uma pinça. Havia uma 

especial tendência da moda para cabelos vermelhos e louros, 

como os das tribos visigodas e saxónicas da Alemanha, e os co-

rantes utilizados para colorir os cabelos incluíam uma bizarra 

lista de ingredientes, da qual faziam parte escorpiões e cabeças 

de pássaros misturados com láudano, ópio ou fel de boi. As pe-

rucas caras, feitas com cabelos provenientes da longínqua Índia, 

também eram opções.

Depois da maquilhagem e do arranjo do cabelo, os óleos per-

fumados e as joias eram utilizados para completar a sedutora 

aura feminina. Não devemos, por isso, ficar admirados com os 

olhares predatórios dos homens romanos.

UM SORRISO VENCEDOR
 

O branqueamento dos dentes não é um fenómeno moderno: 

para tentarem parecer mais jovens e mais atraentes, os roma-

nos branqueavam os dentes com uma tentadora mistura de leite  

e urina de cabra.

BANHOS ROMANOS

Tal como as esculturas clássicas sugerem, a moda em Roma 

era a depilação completa das mulheres (incluindo os pelos  

púbicos), e, em certa medida, o mesmo se aplicava aos ho-

mens. Era uma questão de higiene e beleza, mas os homos-

sexuais utilizavam-na como um sinal para os outros. Era nos 
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banhos que os romanos tinham oportunidade de se avaliarem 

mutuamente. 

O poeta Marcial, conhecido sobretudo pelos seus epigramas 

espi rituosos satirizando a vida romana, fez vários comentários 

grosseiros sobre os «recursos» dos homens, entre os quais  

se incluía: «O teu pénis e o teu nariz são tão grandes, Papylua, 

que conseguimos sentir o cheiro sempre que tens uma ere-

ção.» Perguntou também ao general romano Labieno: «Arran-

cas os cabelos do teu peito, pernas e braços; e deixas os pelos 

junto ao pénis bem curtos; sabemos que fazes isso por amor 

à tua amante. Mas, Labieno, para quem depilas tu os pelos do 

ânus?» 

Assim como acontecera na Grécia Antiga, era sabido que os 

homens ricos tinham jovens companheiros do sexo masculino, 

e as façanhas de vários imperadores incentivaram o crescimento 

do liberalismo sexual. 

TUDO É VAIDADE

Júlio César: militar, estadista, escritor, líder de Roma, con-

quistador de Inglaterra e da Gália, instigador de um extenso 

programa de reformas sociais e políticas, criador do Calendário 

Juliano, e, eventualmente, «Ditador perpétuo» — até ser assas-

sinado nos idos de março, em 44 a. C., é claro. Ele é considera-

do um dos maiores comandantes militares de todos os tempos  

e a lista das suas conquistas é, no mínimo, impressionante.  

No entanto, não deixava de ter as suas inseguranças. 

São ainda hoje fáceis de reconhecer os bustos das cabeças de 

César com os cabelos cortados bem curtos. Na verdade, como 
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ele era muito sensível à sua falta de cabelo, mantinha-o sempre 

bem tratado para compensar, e, sempre que podia, usava uma 

coroa de louros como complemento para disfarçar as falhas. 

Mantinha a barba permanentemente escanhoada e há relatos 

de que depilava os pelos faciais em excesso e outros excessos 

pilosos em todo o corpo. 

Nos tempos de César, era comum os centuriões coloca- 

rem piercings nos mamilos para mostrar a sua virilidade e a 

lealdade a Roma. Júlio César também tinha piercings nos ma-

milos como sinal de força e de solidariedade para com o seu 

exército.

De acordo com Cícero, Plutarco e Suetónio, entre outros 

autores, assim como nas canções obscenas dos seus soldados,  

César era um insaciável amante. Foi casado três vezes e teve vá- 

rios casos amorosos, inclusive com Cleópatra, da qual teve um 

filho, Cesário. Apesar da sua reputação de heterossexual desen-

freado, havia rumores de um caso de homossexualidade que teria  

ocorrido por volta de 80 a. C., quando César era um jovem de vinte 

anos, e que o perseguiram ao longo da vida. Conta-se que tinha 

sido mandado ao encontro de uma frota do rei Nicomedes IV  

da Bitínia, que Roma apoiava contra Mitrídates VI, Rei de Ponto.  

César ficou na corte de Nicomedes mais do que o aparentemen-

te necessário, e as histórias de que ele teria compartilhado a 

cama desse rei começaram a circular. Anos mais tarde ainda se 

mantinham as jocosas referências a César como «a rainha da 

Bitínia», e o verso «apaixonado por um rei» fazia parte de uma 

das canções dos seus soldados. 

Seja qual for a verdade, Mémio e Cícero evidentemente acre-

ditavam nos rumores da época, e a história acabaria mais tarde 

repetida pelo historiador Suetónio. 
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AS VIRGENS VESTAIS 

As Virgens Vestais que violassem o juramento  
de celibato tinham como punição serem enterradas vivas.

  

Seis vestais eram escolhidos para servir Vesta, a deusa do lar, 

e para guardar o fogo sagrado. Eram sorteadas de uma lista ela-

borada a partir das filhas das famílias nobres romanas. As me-

ninas eram recrutadas entre os seis e os dez anos e serviriam 

durante trinta anos, sendo que durante esse período tinham 

de permanecer castas. Qualquer indício em contrário resulta- 

va numa morte lenta, depois de seladas numa câmara subter-

rânea. 

Este desempenho era levado a sério: dizia-se que Vesta con-

trolava o destino e a prosperidade de Roma. Sempre que havia 

uma vaga, muitas famílias tentavam manter os nomes das suas 

filhas fora da lista, preocupadas principalmente com as suas ri-

quezas e propriedades, que passariam automaticamente para o 

Estado.
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