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 Podem chamar-lhes quarentonas, mas não é isso que impede cada vez mais mulheres de
engravidarem depois de cumprirem o 40.º aniversário. Em busca da hora certa, adia-se o desejo de
maternidade. Uma tendência que, apesar de contar com muitos exemplos célebres, é cada vez mais
nacional.
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 Para algumas foi uma opção. Para outras, uma imposição. Seja por força dos compromissos
profissionais, porque esperavam pelo melhor momento, porque a vida assim o quis ou simplesmente
porque sim, são cada vez mais as mulheres que abraçam a maternidade depois dos 40. Exemplos não
faltam. Salma Hayek é um deles. A atriz de origem mexicana foi mãe pela primeira vez aos 41 anos.
Em entrevista a um programa da Oprah Winfrey confirmou ter sido essa a sua opção. "É enervante
esperar tanto tempo, mas é a melhor altura... porque já fizemos tantas outras coisas na nossa vida
que nos podemos concentrar em ser mães. Aos 23 não sabemos isto porque há ainda tanto para
fazer."
 
 Alyssa Milano, colega de profissão, deu também as boas-vindas a um bebé aos 41, assim como Nicole
Kidman ou Tina Fey, a estrela de 30 Rock. Mas houve quem se aventurasse na maternidade ainda
mais tarde. Como Carla Bruni, casada com o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, mãe aos 43, a
cantora Mariah Carey, que aos 44 foi mãe não de um, mas de dois bebés, os gémeos Monroe e
Moroccan, ou a atriz Geena Davis, mãe de primeira viagem aos 46 e que, não assustada pela idade, o
voltou a ser dois anos depois, à beira dos 50, também de gémeos. Parece uma coisa de celebridades,
mas não é. Por cá também as há, mais e menos famosas, uma tendência que, dizem os números
nacionais, é cada vez mais nossa. Um olhar mais atento aos dados do InstitutoNacional de Estatística
e do portal Pordata não deixa dúvidas: as mulheres estão a ser mães cada vez mais tarde. Contas
feitas, a idade ao nascimento do primeiro filho passou dos 26,8 anos, que era a média em 2001, para
os 29,2 uma década depois. A estes dados junta-se o do aumento de mães com mais de 40 anos, que
tem sido inversamente proporcional ao número de nascimentos. Ou seja, a diminuição do número de
bebés nascidos no País fez-se acompanhar por um aumento do de mães quarentonas. Em 2013, 4,4%
do total de crianças nascidas tinham mães com mais de 40.
 
 Carla Franco é um dos nomes que ajudou a engordar estas estatísticas. Há três anos, decidiu repetir
a experiência da maternidade. Tinha então 43, uma filha de 14 e o desejo de voltar a ser mãe. "O
meu marido sempre me pediu um segundo filho, mas eu não me sentia preparada porque não tinha a
vida estável que desejava", recorda. Uma estabilidade que a fez esperar e que põe em modo de pausa
o desejo de paternidade de muitos portugueses. De resto, segundo os dados de um estudo do
Instituto de Ciências Sociais, as razões económicas são mesmo as que mais contribuem para que se
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adie a chegada da cegonha.
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