
Idosos

Quando viver
sozinho
éuma
declaração de

independência
PAÍSPÁG.I7



Viver só: um beco sem saída ou
uma questão de independência?
Idosos. Em Portugal há 400 mil pessoas com mais de 65 anos que vivem sozinhas. Casos que não estão inevitavelmen-
te ligados ao isolamento. Há quem recuse sair da casa onde está há décadas. Mas também quem não tenha alternativa

>Rosa
, > 79 anos

> Vive sozinha
há 16 anos,

quando ficou
viúva

> Dois filhos
> Lisboa
> "A minha filha

quer que eu vá

viver com ela.
Mas aqui toda
"a gente me co-
nhece e está

pronta a ajudar"

> 85 anos > Vive sozinha desde que se divor-

ciou, já não sabe há quantos anos > Sem filhos
> Lisboa > "Gostava de ter mais companhia e

com quem conversar. As noites são difíceis"

Floripes Almeida

>Maria da Conceição Teixeira
>76 anos > Vive sozinha há três anos,

quando ficou viúva > Sem filhos > Lisboa

> "Moro aqui há 48 anos. Tenho aqui tudo

o que preciso"



>Nelza Jesus
> 80 anos
> Nasceu numa

grande metrópole,
no Rio de Janeiro,
mas vive sozinha
há 10 anos desde

que ficou viúva

> Chãos, Viseu

> Seis filhos e 20
netos

"Que remédio
tenho senão estar
sozinha"

>Manuel
da Silva
Rodrigues
> 88 anos
> Corte Cibrão,

Monchique
> Vive sozinho desde

que ficou viúvo há

16 anos > Tem um
filho que à noite lhe
faz companhia > "Já
tenho muita idade,
acho que não posso
continuar a viver so-
zinho"

ANA BELA FERREIRA

Com a cara enterrada nas mãos já deforma-
das pelo tempo, Floripes Almeida está à jane-
la de sua casa. Um rés-do-chão que não a dei-
xa dormir descansada. "Odeio esta casa, tenho
medo de estar aqui, mas não posso mudar
para outro lugar". Os seus 85 anos pesam-lhe
nas pernas e raramente, esta ex-chefe de sec-

ção da Direção-Geral da Saúde, sai de casa, na
zona de Santa Marta, em Lisboa. São os vizi-
nhos que lhe vão valendo e a Santa Casa da
Misericórdia que todos os dias lhe traz as re-
feições. A solidão dos dias passados à janela a
dar de comer aos pombos ou a cuidar das
duas gatas já a fez perder a conta aos anos em
que se divorciou e se mudou para aquela casa
sozinha. "Já não sei precisar há quantos anos
estou aqui, mas já são muitos". Floripes - a

quem os domingos custam muito a passar
porque era o dia que almoçava com os pais, a
sua única família- gostava que a polícia pas-
sasse mais vezes pela sua rua, sentia-se mais

segura; gostava de ter alguém que conversas-
se mais vezes com ela e lhe fizesse companhia.

A ajuda dos vizinhos e das instituições so-
ciais são fundamentais para estes casos, su-

blinha Manuel Villaverde Ca-
bral. O diretor do Instituto do
Envelhecimento da Universi-
dade de Lisboa reconhece que
o aumento do risco de idosos
isolados "está a obrigar as ins-

tituições e organizações como
a polícia a reforçar os serviços
de rastreio e de contactos", po-
rém, sublinha que esta cober-
tura "nunca será a 100% ". Isso mesmo é o

que a GNR faz nos 'Censos Sénior', realiza-
do entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Este

ano detetou 33 963 idosos, mais 5766 do que
no ano anterior, destes 2 1 286 vivem sozi-
nhos, mais 4008 do que em 2013. A viver iso-
lados foram sinalizados 4281, mais 1296 que
no ano passado.

Em Portugal, de acordo com os últimos
Censos, vivem sós 400 mil pessoas com mais
de 65 anos. Um número que não para de cres-
cer e que pode ser explicado pelo aumento da

esperança média de vida, pela transformação
do papel da família e pela desertificação.
A zona de Santa Marta, em Lisboa, é um
exemplo disso. Enquanto caminha para casa,



Maria da Conceição Teixeira, sozinha há três

anos, vai apontando para as janelas onde mo-
ram "velhinhos sozinhos". Só na capital há
35 470 pessoas como ela.

Amaioria dos casos são fruto das "circuns-
tâncias da vida". "Pessoas casadas que a viu-
vez acabou por deixar a viver sem ninguém",
admite Villaverde Cabral, o sociólogo que
coordenou o livro Processos de Envelhecimen-
to em Portugal. Neste conclui-se que aviuvez
é a principal causa para a vida a sós, já que
mais de metade das pessoas inquiridas (mil
no total) vivem sozinhas porque eram viúvas
(56,8%) . Mas felizmente, aponta, na maioria
dos casos "não há sobreposição entre viver so -

zinho e sentir-se só". Porque, "como a maio-
ria são mulheres - três em cada quatro a nível
do país e quatro em cada cinco só na zona de
Lisboa- estas conseguem manter melhor do

que os homens os laços familiares e um con-
tacto diário".

No caso de Maria, viúva e sem filhos, ávida
aos 76 anos ainda é feita de trabalho. "Corta-
ram-me quatro euros na pensão de sobrevi-
vência e mais dois na pensão do meu mari-
do". Os 659 euros que recebe não lhe chegam
e por isso faz "umas limpezas". Em casa, a sua

companhia é o Chico, um gato branco pouco
dado a visitas. "Deixei de ir lá a casa por causa
dele. Uma vez esgadanhou-me toda", queixa-
-se a amiga e vizinha Rosa, de 79 anos. As duas

moram na mesma ruahá 48 anos. Rosa che-

gou dois anos antes, vinda de Braga, para "ser-
vir". Tem dois filhos e desde que ficou viúva,
há 1 6, que a filha insiste para ir viver com ela
em Odivelas. Rosa resiste: "Não conheço lá
ninguém, os meus filhos têm a vida deles.

Aqui, se precisar de ajuda venho à janela e
toda a gente me conhece." Os fins de semana
são passados quase sempre com os filhos,
mas, por enquanto, ainda é na casa onde es-
tes nasceram que se sente bem. Também Ma-

ria da Conceição não se vê a sair

do seu canto. Viúva há três anos,
tem uma irmã que visita e com
quem passa algum tempo. Vol-
tar a Chaves, está fora de ques-
tão. 'Anossa terra é onde ganha-
mos o pão. Tenho tudo aqui."

Fora das grandes cidades, os

idosos enfrentam não só a soli-
dão em casa, como da terra.
Adesertificação deixou-os sozinhos dentro e
fora. É o caso de Nelza Jesus, de 80 anos, que
sempre que quer beber café ou ler o jornal
tem de ir a pé até à aldeia mais próxima. Nas-
ceu numa grande metrópole, o Rio de Janei-

ro, e após dois maridos, seis filhos, 20 netos,
vive sozinha rodeada de galinhas, cães e ga-
tos em Chãos, a vinte quilómetros de Viseu.
Viúva há dez anos, Nelza ficou só e viu-se
obrigada a deixar a sua casa. "Não sabia o que
fazer, mas como tinha a chave da casa do meu
filho mais velho, meti-me cá dentro sem ele

saber, quando veio de férias ficou admirado.
Mas fui ficando e que remédio tenho senão
estar sozinha".

Aos 88 anos, Manuel da Silva Rodrigues
passa os dias na sua casa em Corte Cibrão, no
concelho de Monchique, onde recebe as re-
feições do Centro de Dia de Marmelete, en-
quanto espera uma vaga num lar de idosos.
À noite tem a companhia do filho, mas viúvo
"há uns 16 anos", confessa que devido à sua
idadejánãopodecontinuaraviver sozinho".
Não sabe ler nem escrever, mas a sua capaci-
dade de fazer versos já o tornaram famoso no
Centro de Marmelete. Aqui fica a prova:
"O homem nasce de nada/ E é o rei dos ani-
mais/ Tem a sua vida contada/ Pertence ao
número dos mortais". Com josé antóniocar-
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GNR sinalizou
este ano 33 963,

destes 21 mil
vivem sozinhos


