
Envelhecer. "Desculpem lá, mas eu
não me trocava por dois de 42 anos"

0 grupo de pessoas mais velhas ganhou
diversidade: "Temos uns novos velhos,
mais escolarizados e exigentes, que não
se revêem nas actuais respostas sociais"
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Gabriela e Henrique Cruz têm 71 anos.
Estão casados há 53 e reformaram-se
ambos em 2002. "Reformámo-nos no
último ano em que pudemos vir para
casa com 36 anos de serviço e sem

cortes, que era como acontecia antes
na função pública" . Henrique era ins-

pector da Segurança Social, Gabriela
chefe de secretaria da Escola Secun-
dária do Monte da Caparica, em

Almada.
A reforma nesta idade (tinham 54

anos), diz Gabriela ao PÚBLICO, foi
uma sorte. Foram, um dia, à Caixa
Geral de Aposentações ver se os des-

contos estavam "em ordem", e sur-

preenderam-se. "Disseram-nos:
'qualquer um dos senhores já tem

tempo para pedir a reforma. E se o

quiserem fazer, metam rapidamente

o requerimento, porque consta que
para breve vão sair alterações ao tem-

po de serviço'", conta Gabriela. "Pas-

sados três ou quatro meses começa-
ram os cortes na função pública",
acrescenta o marido. Gostavam do

que faziam e não esperavam deixar
de trabalhar tão cedo, admite Gabrie-
la. Mas abraçaram a reforma como
uma oportunidade para fazerem o

que não puderam fazer enquanto
trabalhavam, e agradecem muito ain-
da terem vindo para casa com saúde,

para aproveitar.
É para preservar essa saúde que

todas as manhãs saem de casa. Dia
sim, dia não, fazem uma caminhada
de oito quilómetros pelo Parque da

Paz, em Almada, mesmo quando não
lhes apetece. "É mesmo uma obriga-



ção. Se cada vez que a gente vem aqui
nos der uma hora de vida, já ganhá-
mos umas quantas", diz Henrique.
"No dia em que deixarmos de vir é

porque 'a coisa está preta'. E eu não

quero que 'a coisa fique preta. Quero
ver se ainda ando cá mais uns ani-

nhos", explica Gabriela. Os fins de
tarde, durante a semana, estão todos

ocupados: à segunda, quarta e sexta-

feira, pilates, à terça e à quinta, hidro-

ginástica. O marido não a acompanha
nestas aulas. Prefere, por sua vez,
juntar-se a uns vizinhos e ir caminhar
novamente à noitinha. O facto de se

manterem tão activos, explica Gabrie-

la, é também uma das razões para
não sentirem o peso da idade.

"Eu não me sinto ainda, apesar da
idade que já tenho, com cabeça para
dizer: 'Quero estar em casa sossega-
dinha, embrulhada numa manta,
aconchegada num maple'. Não. Não
me falem ainda nisso, porque eu gos-
to muito de ser útil. Gosto de ajudar
a minha nora, os meus netos, e gosto
de eu própria realizar coisas a meu
gosto. De sair com as minhas amigas,
de vez em quando ir a Lisboa, irmos
dar uma volta, lanchar. Às vezes pas-
so horas ao telefone a conversar com
amigos", conta Gabriela.

"Nunca sentimos o peso da refor-
ma por termos vindo os dois juntos."
Reformaram-se com dois meses de
intervalo. A primeira foi Gabriela,
mas Henrique não tardou. "Ainda me
lembro de ligar para a Caixa Geral de

Aposentações, a perguntar pelo caso
do meu marido; se sabiam se, de fac-

to, ia ser despachado, porque eu não
me estava a ver a ficar em casa sozi-
nha. Aborrecia-me ir todos os dias
sozinha para a rua. Estava a fazer-me
muita falta a minha 'bengala' . Juntos,
como nos preenchemos muito, não
há apatia que nos chegue. "

"A idade já vai pesando", confessa

Henrique. "Mas ainda não sentimos

aquela situação de irmos fazer algu-
ma coisa e dizer: 'Olha, temos de
desistir, que isto já não é para nós'",
completa Gabriela. "Evitamos olham-

os muita vez ao espelho", brinca o

marido, "que é quando vemos mes-
mo que estamos velhos". "O único
problema de envelhecer é a gente
pensar que já cá não anda muito

tempo, e eu que gosto tanto de cá
andar", diz Gabriela.

Maria João Bárrios, professora no
Instituto Superior de Ciências Sociais

e Políticas (ISCSP), explica que "a

palavra envelhecimento ainda tem
uma conotação negativa". As repre-
sentações e as percepções sociais

demoram mais tempo a alterar-se,
mas o grupo de pessoas mais velhas
é cada vez mais heterogéneo. "Ainda
temos uma grande parte da popula-
ção com baixos salários e baixa esco-
laridade. Mas temos agora uns novos

velhos, mais escolarizados, mais exi-

gentes, que não se revêem nas actuais

respostas sociais. " Pessoas, explica a

investigadora, que querem continuar
a viver as suas vidas, nas suas casas,
a ter um papel na sociedade e a pre-
servar a sua autonomia, como Henri-

que e Gabriela.
Para este casal, é agora a altura de

fazer o que não puderam enquanto
trabalhavam. "Agora que já pagámos
a casa, que já estamos só os dois, vive-

mos mais desafogados. Então pode-
mos passear mais. Os nossos netos
dizem que agente não pára nos ovos",
conta Henrique. "É", concorda, entre
risos, Gabriela. "Eles só nos pergun-
tam: 'Vocês passam de vez em quan-
do no Feijó. Para que é que desman-
cham a mala?'"

Pedro e João, os dois netos de 27 e
22 anos, são parte importante da vida
dos avós. Mas Gabriela e Henrique
não abdicam da sua agenda: "Eles
sabem que podem contar connosco,
que estamos sempre na retaguarda.
Mas temos a nossa vida e eles têm a

deles", conta Gabriela. "Eles não têm

amigos com avós das nossas idades e
acham giro especialmente por ainda

estarmos a conseguir acompanhar
tudo, como isto das redes sociais, e a
saber discutir com eles assuntos",
continua. "Acham piada a terem uns
avós assim meio malucos. "

Trabalhar aos 82

"As pessoas associam a reforma à

incapacidade ou inabilidade e eu não
tenho essa proposta de vida", explica
Luís Santos. Trabalha como contabi-
lista desde os 16 e, a pouco mais de
duas semanas de cumprir 84 anos,
abandonar a profissão continua a não

estar nos planos. "Desculpem lá, mas

eu, com a minha idade, não me tro-
cava por dois de 42 anos." A reforma,
para si, é apenas a formalidade de o
Estado lhe retribuir aquilo com que
cumpriu toda a vida. E continuar a

trabalhar, explica Luís, permite-lhe
manter a capacidade de memória e

as funcionalidades "psíquica e psico-

lógica", de que não abdica.
"Vemos muitas vezes na comuni-

cação social o conceito de envelheci-
mento activo associado apenas à

actividade física e a pessoas que são
muito dinâmicas fisicamente, mas
não é assim", explica Maria João Bár-

rios, professora e investigadora no
ISCSP. "O envelhecimento activo deve

promover ou garantir as condições
para o exercício da participação a
todos os níveis. E ainda que nestas
idades haja naturalmente uma maior
susceptibilidade a problemas físicos

e cognitivos, temos hoje em dia para-
digmas cada vez mais positivos na
forma como se encara a velhice. "

"O grupo de pessoas mais velhas
é cada vez mais heterogéneo. E isso

significa que algumas pessoas pode-
rão estar em condições de querer
continuar a trabalhar", diz Maria João
Bárrios. É por este motivo muito
importante flexibilizar o mercado de

A esperança
média de vida
em Portugal é de
78,4 anos para
os homens e de
84,6 anos para
as mulheres

trabalho em termos de configuração
e estrutura: "Dar a opção de trabalhar
em part-time, de trabalhar apenas
com formação, trabalhar um dia por
semana, ou de, claro, não trabalhar."
Com o aumento da esperança média
de vida, continuar a adiar a idade da

reforma, tendo em conta as limita-

ções que a idade pode ou não impor,
pode não fazer sentido. Talvez a solu-

ção possa passar por dar às pessoas a

opção de "decidir se querem ou não
trabalhar, e em que condições labo-
rais o querem fazer".



"Os ciclos de vida mudaram muito
nos últimos anos. As pessoas já não

passam a primeira fase da sua vida a
estudar, depois a trabalhar e depois
a gozar a sua reforma" , explica Maria
João Bárrios. "Hoje em dia é um pro-
cesso intermitente, em que as pessoas
trabalham e voltam a estudar, ou tra-
balham e estudam à noite. E isso leva-

as a repensar os seus projectos de
vida também para além da reforma",
explica Maria João Bárrios.

A vida de Luís Santos sempre cor-
reu a um ritmo acelerado. A empresa
de contabilidade que fundou em 1976

chegou a ter a seu cargo a contabili-
dade de 86 empresas. Ao mesmo
tempo, foi acumulando cargos na
Federação de Andebol de Portugal, à

qual presidiu entre 1987 e 2008. E

nunca sentiu que tinha demasiado
em mãos. "Agora, cheguei a uma altu-

ra da minha vida em que efectivamen-
te não posso fazer as viagens que
fazia, enquanto presidente da federa-

ção de andebol, como antes, que via-

java por todo o mundo. Mas também
não sou um objecto esquecido."

O ritmo pode ter abrandado, mas

parar não está na equação: "Há um
ditado bem português que diz que
parar é morrer. E eu tenho essa filo-

sofia, porque a maioria das doenças
vem exactamente por a pessoa parar.
Eu quero trabalhar. Está aqui o meu
filho, que é quem hoje está à frente da

empresa. E trabalhar permite-me
efectivamente pôr a minha massa
encefálica a funcionar", defende Luís
Santos.

"Admito que as pessoas tenham
medo de envelhecer. Eu, por acaso,
não tenho", confessa Luís Santos.
Para o octogenário, este é apenas um
estado da vida diferente dos que viveu
até agora. "É evidente que ao enve-
lhecer tenho outras coisas óptimas:
tenho netos óptimos, noras óptimas,
filhos óptimos. Se eu não tivesse enve-
lhecido, eu não tinha estas coisas. "

Mais anos e bons anos?
"Ao longo das últimas décadas, a nos-

sa esperança de vida aumentou, mas
este aumento não se fez acompanhar

por saúde e qualidade de vida" , refe-
re Maria João Bárrios. Segundo dados
de 2017 da Pordata, em Portugal, a

esperança média de vida é superior à

da União Europeia. Os homens por-
tugueses vivem, em média, 78,4 anos

(os europeus 78,3), e as mulheres 84,6
(a média da União Europeia é de 83,5
anos). "Vivemos mais anos, mas tam-
bém temos estes anos para viver com

limitações de funcionalidade, quer
físicas, quer cognitivas, e as respostas
também precisam de se adequar a

esta longevidade".
"Não há exemplos correctos do

que é ser activo ou do que é que é

envelhecer activamente", esclarece
a investigadora. "Na prática, se as

pessoas envelhecerem como dese-

jam e de acordo com o seu projecto
de vida pós-reforma, poderão estar
a exercer um envelhecimento acti-

vo", continua. "A solução para que o
envelhecimento seja feito com qua-
lidade de vida e com saúde passa
exactamente por aí: por encararmos
o processo de envelhecimento como
um processo contínuo, que começa
muito cedo, e que devemos prepa-
rar ao longo da vida."
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Santos, aos
82, ainda
trabalha



OQUEELESDIZEM

"Temos dedignificara
velhice. É absurdo estar a
desvalorizaruma

conquista tão
extraordinária comoo
aumento da longevidade"
JoséGil
Filósofo

"Nós não devemos

pensar somos
velhinhos, não podemos
fazer nada. Uma das
coisas que nosdevemos

perguntarei Que idade
terias se não soubesses

a idade que tens?"

Alice Vieira
Escritora

"Amaiorparteda
população cominais de

65anosnãoéuma
população dependente,
nãoéuma população
pouco saudável, não é

uma população inactiva."
Daniela Craveiro
Socióloga

"A cultura de uma vida
saudável, de uma

alimentação saudávele
exercício físico, que não

era muito habitual, é a

mudança que nos vai

aproximar dos outros
países"

Helena Canhão
Médica reumatologista

Declarações no programa
Fronteiras XXI, transmitido
na RTP3, sob o tema
"São estes os novos velhos?"


