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Editorial
Por Cláudio Ramos*

(Diretor convidado desta edição da Revista CAIS)

OS NOSSOS VELHOS
As gentes da maior idade. Como a vida toda ouvimos dizer “Os velhos”. Os nossos velhos, com a magia que o peso da palavra
tem e não o sentido oposto. São eles o nosso passado, são aqueles que nos fizeram nascer, aqueles que nos criaram, aqueles que
nos contaram as mais bonitas histórias. São o nosso presente e serão, também, o nosso futuro, pela herança que nos deixam. A
nós, aos nossos filhos, e por aí em diante…
Não são só aqueles de quem herdamos o nome. São de onde viemos.
Os velhos. Os nossos velhos como a vida toda escutei na minha Vila, e sem pudor em usar a palavra porque, para mim, a palavra
é uma bonita poesia, uma homenagem à sabedoria, uma ode aos ensinamentos e às tradições. Uma carta aberta a quem lutou.
São os que merecem agora serem cuidados, bem tratados, apoiados. Porque a dignidade merece levar a melhor!
Estou agora a lembrar-me de algumas histórias dignas de partilha. Uma idosa que continuava a dançar ballet, por exemplo. O
velho Matias que alegrava a praça todos os finais de tarde...
Existem, hoje, inúmeras formas de incluirmos os mais crescidos nas nossas vidas, para que tenham algo mais significativo do
que contar as horas, à medida que o dia passa. À medida que os dias passam.
Vamos permitir que trabalhem, que partilhem sabedoria, que nos ensinem, que se ocupem, que produzam valor, que transmitam experiências, que se sintam úteis e válidos. Vamos escutar a opinião de quem já viveu de muitas opiniões. Vamos fazer com
que estejam connosco e que se sintam inteiros.
Os velhos. Os nossos velhos na mais bonita e sábia das idades. Vamos cuidar deles?

* Apresentador de Televisão
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NÚMEROS

+ 42

mil idosos em Portugal viveram em isolamento, em 2020
Operação Censos Sénior 2020, GNR

5.065

idosos a viver sozinhos ou isolados no distrito de Vila Real, foi o número mais elevado de
isolamento nos 18 distritos do país, em 2020
Operação Censos Sénior 2020, GNR

22%
da população portuguesa, em 2019, tinha 65 ou mais anos, tendo o Índice de Envelhecimento atingido um novo máximo
INE

1CuidaIdosaMente
em cada 4 adultos com mais de 65 anos vive em isolamento social
– projeto de investigação “COVID-19: Impacto do isolamento social na saúde
mental de adultos e idosos”

3%

ao ano é quanto a taxa da população com mais de 60 anos está a crescer, estimando-se que o
número de pessoas com mais de 60 anos duplique até 2050 em todo o mundo
ONU

31%
da população com mais de 65 anos admitia apresentar sintomas de depressão, em 2019
Dados do Inquérito Nacional de Saúde do INE19
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RETRATO DE UM VENDEDOR

Manuel Moreira

©Nuno do Carmo

Idade: 58 anos
Natural do Porto
Zona de venda: Avenida Fernão Magalhães
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“As pessoas dão-me muita força”
A vida de Manuel Moreira, como tantas outras, tem sido marcada por altos e baixos. O período mais dramático nos seus
58 anos de vida foi a morte da mulher e, posteriormente, o falecimento do filho. “Foi muito difícil para mim. Uma pessoa
nunca recupera deste choque, mas hoje em dia já tenho o discernimento que me permite viver”, conta Manuel Moreira,
que é um rosto familiar para quem passa na Avenida Fernão Magalhães, no Porto.
Vendedor da revista CAIS há 20 anos, diz que tem conseguido continuar a vender, apesar da pandemia provocada pela
Covid-19. “Tirando um momento da minha vida em que andei mais em baixo, tenho conseguido vender sempre bem a
Revista. As pessoas já me conhecem, pois saio todos os dias para rua com as revistas na mão. Tento vender de domingo a
domingo”, diz, soltando um sorriso.
De momento, a única diferença é que usa o equipamento de proteção individual, com o qual está de acordo que seja usado.
Na rua, recebe com entusiasmo os clientes que o abordam e revela que é sempre muito bem tratado. “As pessoas dão-me
muita força”, afirma. Na avenida onde é costume estar a vender tem um apoio especial do “Sr. Agostinho”, proprietário do
restaurante Assador Típico. “Tem sido mais que uma família para mim. Almoço e janto lá todos os dias”, revela Manuel
Moreira.

©Nuno do Carmo

É com este apoio e o de outros cidadãos que o conhecem, que, com entusiasmo, sai à rua para dar a conhecer a missão da
Associação Cais através da venda da Revista. Mas está ciente das dificuldades que todos ainda vamos ter que enfrentar
no início deste ano de 2021. “As coisas ainda vão piorar um pouco, pois as medidas que estão ser tomadas para combater a
propagação da Covid-19, embora importantes, vão prejudicar o comércio local e as pessoas mais desfavorecidas”, sentencia Manuel Moreira. De momento está satisfeito por poder vender a revista e espera que assim continue. “Gosto muito
do que faço, mas sobretudo gosto muito de viver”, realça.

OPINIÃO

Como combater o isolamento social dos idosos?

“Reaprender a olhar os nossos velhos”
Quando o vírus chegou, devagarinho e manhoso, ninguém
adivinhava o que nos esperava. E para surpresa de todos, o
mundo inteiro ficou refém de uma pandemia que alterou
profundamente os nossos comportamentos, a nossa
liberdade, a relação com os outros. Os afetos passaram a ser
fonte de preocupação e nem no pior pesadelo sonhámos
alguma vez que um abraço ou um beijo a quem amamos
pudessem ser fonte de perigo e se transformassem em
fontes de medo.

Confesso que, ingenuamente, acreditei que, perante este
flagelo, a sociedade fosse mudar profundamente.

No meio de tudo isto ficaram os mais velhos, muitas vezes
a viverem em residências ou lares, porque a diferença é o
dinheiro que se pode pagar.

Mas não creio que tal vá acontecer.

A grande cidade deixou de ter espaço para os seus velhos
e, principalmente, há já muito tempo que lhes retirou a
dignidade.
Enquanto durante séculos os velhos, palavra tão bonita,
eram os fiéis depositários da memória coletiva, eram
uma base fundamental do agregado familiar, quer porque
a sua relação com os mais novos era fundamental pelo
afeto e transmissão desse mundo maravilhoso que une as
memórias e a magia dos sonhos, quer porque era esperado
que a família os acompanhasse no final da vida, um
agradecimento por tudo o que tinham feito, a cidade e as
suas casas, as famílias, agora tão diferentes, já não tinham
espaço e condições para esse apoio, essa obrigação.
Não há aqui culpados e inocentes.
Existe, sim, uma sociedade que foi gradualmente ganhando
mais rendimentos, mas, simultaneamente, transformou-se
numa máquina de consumo, numa obrigação de ter mais,
muitas vezes às custas do assoberbamento de trabalho sem
o reconhecimento ou pagamento devido.
Entre os filhos que não saem de casa, as mães que
trabalham horas sem conta, a dificuldade de encontrar
habitação e o acabar a viver em locais que obrigam a horas
de viagem a cada manhã, os avós ficaram sem local para
viver, sem ter quem cuide deles, porque mesmo antes
de precisarem de assistência, esta sociedade em que se
valoriza acima de tudo a juventude eterna não encontrou
para eles um lugar no imaginário da família portuguesa.
Se sairmos da grande cidade, a vida é diferente. Mas, pouco
a pouco, o consumismo e a desvalorização dos afetos vão
tomando conta do país.
O vírus caiu como um machado nos lares e matou os mais
fracos, quer aqui, quer pelo resto do mundo. Quem perdeu
um familiar sabe bem o quanto foi difícil não podermos
despedir-nos de quem amámos.

Que cada um sentisse a urgência de rever o nosso conceito
de vida. O que é verdadeiramente importante e o que é
supérfluo.
Apender a respeitar o planeta. A valorizar a amizade, a
relação com quem amamos. Reaprender a olhar os nossos
velhos e saber que temos necessidade deles e eles de nós.
O mundo como o conhecemos, a vida como a conhecemos,
teriam de se transformar de uma forma tão gigante que
não parece possível.
Pelo contrário. O desemprego em massa, o aumento dos
pobres e dos necessitados, o medo, já não do futuro, mas
apenas do dia de amanhã, tudo isto junto só pode roubar
ainda mais o espaço aos nossos velhos, mantidos graças
aos avanços da medicina, num prolongamento de vida que
muitas vezes preferiam que não existisse.
Não sabemos o que vai acontecer, mas a lei dos mais fortes
vai ganhar espaço.
E no dia em que a pandemia for só uma lembrança,
acredito que a sociedade vai atuar como um adolescente
que saboreia pela primeira vez a liberdade. A sofreguidão
de voltar a viver como antes irá tomar conta de tudo.
E os velhos? Esses continuarão a ser um peso, não uma
mais-valia para a sociedade.
Como em todas as grandes crises, algumas coisas vão
mudar.
Mas é bom pensarmos que a crise económica que ainda
está no seu começo irá trazer a necessidade de, no futuro
próximo, os postos de trabalho serem ocupados pelos mais
novos.
E muito provavelmente, aquilo que já vinha acontecendo,
as pessoas tornarem-se dispensáveis a partir dos sessenta
anos, irá piorar.
Olhar para o futuro não nos aquece o coração. Mas talvez
cada um de nós, em cada lar, em cada pequeno aglomerado,
possa fazer essa revolução de mentalidades, e aí os nossos
velhos terão um lugar de primazia.
Se não for agora que aprendemos a respeitar a memória de
cada família e cada nação, quando será?

Escolha de Cláudio Ramos
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Luísa Castel-Branco
(Escritora)

“Entre os filhos que não saem de casa, as mães que trabalham horas sem conta, a dificuldade
de encontrar habitação e o acabar a viver em locais que obrigam a horas de viagem a cada
manhã, os avós ficaram sem local para viver, sem ter quem cuide deles, porque mesmo
antes de precisarem de assistência, esta sociedade em que se valoriza acima de tudo a
juventude eterna não encontrou para eles um lugar no imaginário da família portuguesa.”
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SALVAR O MUNDO — NACIONAL

Com uma população cada vez mais envelhecida, de acordo com os dados mais recentes, a Associação
55+ surge para dar resposta às necessidades de todos aqueles com mais de 55 anos de idade. O seu
principal objetivo é prevenir a solidão e a inatividade, proporcionando uma vida ativa a estes
cidadãos, através da prestação de serviços de qualidade que valorizem os conhecimentos das
pessoas e que criem redes de apoio informal sólidas e próximas.

“Se procura um serviço de qualidade e confiança que o
ajude nas tarefas do dia-a-dia, conte com a experiência e
disponibilidade de um 55+ e ajude a proporcionar uma vida
ativa a muitas mais pessoas” – é esta a primeira mensagem
que se pode ler quando se entra na página da internet oficial
da 55+. A associação é uma plataforma humana, apoiada em
tecnologia, que conecta as necessidades dos cidadãos com
os serviços disponibilizados por pessoas com idade igual ou
superior a 55 ou anos (Especialistas 55+), valorizando o capital
humano e a sua experiência de vida.
É um marketplace de serviços de apoio à família e ao lar, mas
não só. “Temos muitas empresas nossas clientes a solicitar a
intervenção dos Especialistas 55+ para todo o tipo de serviços,
desde as pequenas reparações às limpezas, passando pelos
serviços de catering (chef em casa) ou ainda as aulas de línguas”,
explica Elena Durán,fundadora e diretora executiva da 55+. “Na
55+, pretendemos ativar, valorizar e integrar as pessoas com 55
e mais anos na sociedade, para prevenir ou contrariar a solidão
e reforçar a sua autoestima e bem-estar, proporcionando
uma vida mais saudável, ativa e integrada na comunidade,
com um rendimento extra”, acrescenta. Tudo é feito online –
www.55mais.pt – conectando pessoas com mais de 55 anos que
querem estar mais ativas e que, pela sua experiência, podem
prestar serviços de qualidade para outras pessoas de qualquer
idade que precisam desses serviços.
Expansão da atividade
“Se tem mais de 55 anos de idade, torne-se um prestador de
serviços 55+ e garanta uma vida ativa com rendimentos extra
para si”. Para quem quer pôr em prática os conhecimentos
adquiridos ao longo de uma vida, esta é uma excelente
plataforma para rentabilizar as suas capacidades. A 55+ tem um
vasto leque de serviços disponíveis que podem ser explorados
por todas as pessoas com mais de 55 anos, que se encontrem
em situação de inatividade, desemprego ou reforma.
Neste momento, operam em Lisboa mas já estão a preparar
a expansão da atividade para o norte do país (Porto, Maia,
Matosinhos, Paredes, Valongo e Aveiro). Na sua base, contam,
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atualmente, com mais de 1.800 pessoas com mais de 55 anos,
de todo o país, inscritas na plataforma. E nestes dois anos de
existência já foram realizados mais de 2.000 pedidos.
Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, os
pedidos têm-se concentrado muito numa área. “Neste novo
paradigma, as necessidades das pessoas têm sido muito
centradas no lar e na família. Os serviços de apoio familiar
a crianças e o apoio a seniores têm sido muito requisitados,
assim como serviços de pequenas reparações”,diz Elena Durán,
acrescentando: “No âmbito do serviço de apoio a seniores,
deparamos com um agravamento do isolamento social devido
às medidas de prevenção da Covid-19. Muitas pessoas têm
estado afastadas da família e dos amigos. Poder contar com o
apoio de uma ou várias pessoas para as tarefas do dia-a-dia ou,
simplesmente, como companhia para uma conversa, a partilha
de uma chávena de chá, tem sido um apoio importante na vida
destas pessoas”.
Aumentou também o número de pedidos, que estão
relacionados com o teletrabalho. “Tem havido muitas
solicitações de ajuda para tratar das lides da casa e recorrem
aos especialistas 55+ para serviços de limpeza, de passar a ferro
ou ainda de chef em casa, entre outros”, explica Elena Durán.
Muitas das pessoas com mais de 55 anos com quem contactam
têm imensa experiência, energia e motivação, mas que
se sentem um pouco esquecidas pela sociedade. Querem
partilhar conhecimentos, conviver com outras gerações,
sentirem-se ativas e ajudar. A 55+ tem por missão apoiá-las
neste percurso. Este projeto já recebeu várias distinções,
pelo seu impacto na promoção do envelhecimento ativo. A
plataforma foi selecionada para participar no GOVTECH, um
concurso promovido pelo Governo português que premeia
serviços e produtos inovadores que se enquadrem nos 17
objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
O projeto foi também um dos três finalistas do Programa de
Apoio a Empreendedores Sociais, promovido pela Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa (SCML), ganhando mentoria e
acesso à nova incubadora da SCML, a Casa do Impacto.

Escolha de Cláudio Ramos

Elena Durán (Fundadora e diretora executiva da 55+)
março 2021 |
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SALVAR O MUNDO — INTERNACIONAL

Foi com o objetivo claro de dar resposta ao envelhecimento crescente da população brasileira,
uma situação cada vez mais vigente na Terra de Santa Cruz, que foi criado o Instituto VIVENDO.
A falta de preparação da sociedade para lidar com esta nova realidade, que emerge em toda a sua
complexidade, era uma situação que não podia ficar sem resposta. A organização veio retificar essa
necessidade, contribuindo para o debate sobre a qualidade de vida no envelhecimento e o resgate
da cidadania.
Fundado a quatro de julho de 1999, sem qualquer vínculo
partidáriooureligioso,oInstitutoVIVENDOdeDesenvolvimento
Integral da Terceira Idade é uma associação sem fins lucrativos
que trata do processo de envelhecimento, com um olhar
global e interativo. Funcionado como um Organização NãoGovernamental (ONG), promove o desenvolvimento integral
do idoso através da harmonização do físico, do emocional e do
energético.
O instituto tem como visão e ambição resgatar o sentimento
de respeito e dignidade daqueles que percorrem o ciclo do
envelhecimento, contribuindo para gerar uma política de
envelhecimento consciente e saudável, criando condições
de superação das barreiras sociais. Para levar avante a sua
missão, tem como objetivos principais o incentivo à formação
de lideranças, à capacitação para o exercício da cidadania e
reflexão crítica de pessoas idosas através do desenvolvimento
de atividades de caráter educacional, cultural e científico.
Como tal, procuram formas integradas de atuação, de forma a
reverter, no plano individual, o quadro de exclusão social a que
está relegado o idoso e, no plano macro, intervir no processo
de transformação social. A sua política de atendimento à
terceira idade compreende uma abordagem integrada, em
que priorizam a educação, a saúde, o desporto, o lazer, a arte e
a cultura.
Formas de atuação
O Instituto VIVENDO pretende valorizar a experiência do idoso
e despertar o seu interesse em retomar o ser produtivo nele
adormecido, dentro do entendimento de que a vida produtiva
não pode estar afastada deste segmento da população. Cursos
de extensão, especialização e reciclagem, visando, inclusive
a sua reinserção no mercado de trabalho, estão na agenda de
atividade diária. A organização atua no sentido do idoso fazer
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parte ativa da sociedade atual. Para tal, trabalha na reeducação
sobre a perceção que a sociedade tem do idoso – e a dele próprio
–, ligando-o ao presente e ao futuro.
À medida que as pessoas envelhecem, parece que deixam de
contar como seres vivos para as comunidades onde estão
inseridos. Por isso, os cidadãos mais velhos correm um maior
risco de pobreza e exclusão social. É necessário então criar
respostas sociais e promover programas direcionados para a
terceira idade. O aumento da esperança média de vida, grande
parte proporcionado pelos avanços na medicina e a melhoria
nas condições de vida, tem trazido novos desafios às sociedades
contemporâneas.
O envelhecimento define-se como um “fenómeno biológico,
psicológico e social que atinge o ser humano na plenitude
da sua existência, modifica a sua relação com o tempo, o seu
relacionamento com o mundo e com a sua própria história”.
Criar possibilidades para que os idosos possam vivenciar
intensamente o agora, sem desprezar o seu passado de
experiências, vivências e emoções, é cada vez mais uma
preocupação comum entre muitos países. No Brasil, o
Instituto VIVENDO tem completa noção desta realidade e é
por isso que procura reunir os melhores recursos humanos,
materiais e científicos, para poder dar uma resposta efetiva
a esta necessidade. “Deparamo-nos com o envelhecimento
crescente da população brasileira, num cenário de crise
económica, profunda desigualdade social, violação dos direitos
humanos, desemprego, falência dos sistemas de saúde e de
educação. O despreparo da sociedade para lidar com esta nova
realidade, que emerge em toda a sua complexidade, nos aponta
o caminho da micro-organização”, afirmam.
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REPORTAGEM
Por Nuno Manuel Dias
Fotos: LUSA

Escolha de Cláudio Ramos
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Covid-19 e o isolamento social na terceira idade

Idosos em tempo de pandemia
Existem cada vez mais pessoas com idade superior a 65 anos a viver em isolamento,
segundo dados da Operação Censos Sénior 2020. A situação agravou-se face ao ano
anterior devido à pandemia de Covid-19. Mas o problema não é de agora. Há muito
que caminhamos para uma população cada vez mais envelhecida, com os idosos
relegados da sociedade ativa
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Para perceber melhor o problema do isolamento dos idosos,
que está diretamente relacionado com os fenómenos da
pobreza e exclusão social, recolhemos testemunhos da
população sénior e ouvimos especialistas que convivem
diariamente com esta realidade.
“A minha vida mudou de 100 para 0”, diz Victor Carvalho, 82
anos, do parapeito da janela da casa na Mouraria, um dos
bairros mais tradicionais de Lisboa, onde vive sozinho. Com
simpatia, conta-nos como a pandemia de Covid-19 afetou a
sua vida. “Fiquei muito mais isolado. Tenho que passar mais
tempo em casa e agora não posso confraternizar”. Esta é uma
realidade comum a muitos seniores. Em 2020, e de acordo com
a Operação Censos Sénior, divulgada pela GNR, mais de 42 mil
idosos em Portugal viviam em situação de isolamento.
O envelhecimento populacional é um fenómeno generalizado
um pouco por todos os países ditos desenvolvidos,e a tendência
é para que a população com mais de 65 anos seja cada vez mais
maior. Segundo dados do INE, em 2019 cerca de 22 por cento
da população portuguesa tinha 65 ou mais anos, tendo o Índice
de Envelhecimento atingido um novo máximo. “Sempre soube
que iria envelhecer, mas não pensava em como seria”, recorda,
com um semblante pensativo, Victor Carvalho, afirmando de
seguida que nunca pensou “envelhecer sozinho”. Uma das
suas duas grandes companhias é a televisão,à qual recorre para
“passar o tempo”, mas que não é suficiente. “Felizmente tenho
boa capacidade para não entrar em grandes ansiedades quando
estou sozinho mas, de qualquer forma, claro que sinto falta de
uma pessoa para conversar”, revela. Victor dá “graças a Deus”
por ter encontrado algumas entidades que o têm ajudado,como
a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Associação Mais
Proximidade Melhor Vida (AMPMV), que o ajudam, sobretudo,
a ter alguém com quem falar. “A equipa técnica e a voluntária da
AMPMV são a minha outra companhia”, conta Victor Carvalho,
que é acompanhado pela associação há nove anos. A instituição
tem como missão reduzir o impacto da solidão e isolamento, e
contribui atualmente para a melhoria da qualidade de vida de
120 pessoas idosas. Com uma equipa técnica composta por 10
profissionais, providencia uma resposta de caráter gratuito,
tendo como metodologia o acompanhamento de proximidade,
acompanhando pessoas idosas que residem em prédios

degradados e cada vez mais desertos da Baixa e Mouraria, em
Lisboa. A sua atuação baseia-se em três linhas de intervenção:
o combate à solidão e isolamento, a promoção da saúde e bemestar e a melhoria da qualidade de vida no domicílio.
“Em 2019 registaram-se 310 acompanhamentos a consultas
e exames médicos e, não fosse a Covid-19 a razão de muitos
cancelamentos das consultas médicas, estaríamos neste
momento a falar de um número maior em 2020 que, até à
data, contabilizou 213 acompanhamentos”, revela Mafalda
Soure, presidente da direção e assistente social. De janeiro a
novembro de 2020, a AMPMV registou, só a nível de saúde, 418
passagens de informação com técnicos de saúde,quase o dobro
quando comparado com as 218, em 2019.
Apoio domiciliário, uma necessidade emergente
“Quando estou sozinho sinto-me triste. Tenho falta de
companhia”, queixa-se José António Sousa, de 82 anos. A
solidão e o isolamento de pessoas com mais de 65 anos é uma
realidade nas mais diversas zonas do nosso país. José António,
que é invisual, vive sozinho na cidade de Coimbra. Quando
era jovem não imaginava a velhice. “Pensava que ficava para
sempre novo”, conta com um sorriso ténue no rosto. Para ele,
a pandemia não trouxe grande alteração à sua rotina. “A mim
não mudou vida nenhuma. Continuo a ser o mesmo e tenho
saúde. Fiquei um pouco mais isolado porque moro sozinho
num quarto e durante algum tempo esteve tudo fechado.
Mas agora não sinto muita diferença. Há mais regras, mas é
normal. Ao domingo é que é pior, é o dia que me sinto mais só.
Não saio do quarto e fico todo o dia a ouvir rádio”, confidencia.
José António conta com o apoio da Associação Nacional de
Apoio ao Idoso (ANAI) através do Centro de Dia. Esta é uma
das ofertas disponíveis pela instituição com sede em Coimbra,
dentro de um vasto leque em que se destacam a Universidade
do Tempo Livre, tendo cerca de 200 alunos distribuídos
por 23 disciplinas, o serviço de apoio domiciliário que visa
a prestação de cuidados individualizados e personalizados
e o acompanhamento noturno, com um serviço de apoio
permanente. O aparecimento da Covid-19 veio dificultar todo o
trabalho e aumentou o isolamento.

“Consideramos que deveriam ser tomadas medidas
relativas à preparação da reforma e acompanhamento posterior deste processo. (…) Conhecemos também a realidade dos espaços habitacionais em Lisboa
e, por isso, sentimos como necessário apostar em
projetos que facilitem a acessibilidade das pessoas
com mais idade nos diversos edifícios e na própria
segurança dos seus lares, para facilitar a saída destas
de casa.”
Equipa técnica da Delegação de Lisboa da
Associação Coração Amarelo
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“Num ano completamente atípico, onde vimos a nossa
universidade encerrada e o Centro de Dia domiciliado, as
necessidades são inúmeras, pois diminuíram as receitas e
aumentaram significativamente as despesas com material
de higienização e equipamentos de proteção individual”,
começa por dizer Sónia Vinagre, diretora técnica da ANAI, que
não tem dúvidas que a Covid-19 “agravou bastante” os casos
de isolamento social nos idosos. “As pessoas deixaram de ter
contactos frequentes com os seus familiares e ficaram mais
restringidas às suas habitações. Quem estava só, sentiu-se
ainda mais só. Tivemos casos de idosos que deixaram de ter
vontade de viver por não ter com quem conviver”, salienta.
Como resposta a este isolamento,domiciliaram o Centro de Dia
e prestaram todos os serviços em casa, incluindo a deslocação

da animadora sociocultural a todas as residências. “Apesar de
todo o esforço, não era a mesma coisa. As pessoas precisam de
conviver e isso não acontecia. Em setembro (2020) foi permitida
a reabertura do Centro de Dia e, com o reforço das medidas de
higienização e implementação de todas as normas do Plano de
Contingência, temos conseguido ultrapassar esta fase menos
boa e minorar as situações de isolamento e solidão”, desabafa
Sónia Vinagre.
Porém, continua a ser difícil atender a tantas necessidades. E a
realidade é que os idosos que têm suporte familiar estão mais
amparados. Já aqueles,como José António,que residem sozinhos
e são apoiados pela associação, queixam-se frequentemente da
falta de apoio aos fins-de-semana e feriados, períodos em que
não é fornecido nenhum tipo de acompanhamento.

“As pessoas deixaram de ter contactos frequentes com os seus familiares e ficaram mais
restringidas às suas habitações. Quem estava
só, sentiu-se ainda mais só. Tivemos casos de
idosos que deixaram de ter vontade de viver
por não ter com quem conviver.”
Sónia Vinagre (Diretora técnica da Associação Nacional de Apoio ao Idoso – ANAI)
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Lar: local de vida ou de “morte” social?
“É imperativo que seja um local de vida, uma continuidade do ciclo de vida de um indivíduo”,
diz Ana Rodrigues, assistente social no Departamento de Acolhimento e Apoio a Idosos, da
Fundação CEBI, com responsabilidade direta no Serviço de Apoio ao Domicílio e no Centro
de Dia e apoio na resposta de ERPI (Estrutura Residencial para Idosos). “Deve constituir para
todos os profissionais nesta área uma inquietude e uma preocupação em prestar cuidados
de excelência, de qualidade, um desafio para que cada idoso não perca a sua identidade e
individualidade nesta nova etapa da sua vida”, acrescenta. Atualmente, a grande maioria
dos idosos vai para o lar por motivo de doença, associada a uma perda de autonomia para as
atividades de vida diária.
“A institucionalização do idoso deve ser encarada como o último recurso a utilizar, sempre
que as condições de vida do idoso assim o permitam, deve ser valorizada a sua permanência
no seu domicílio, no seu seio familiar, cuidado por quem mais o ama e por quem melhor o
conhece, com recurso, sempre que assim o justifique, a respostas de apoio domiciliário”,
enfatiza Ana Rodrigues. Muitos idosos veem a institucionalização como o fim do ciclo de vida.
“Os sentimentos mais comuns são a tristeza, o medo, a ansiedade face ao desconhecido, e
alguma instabilidade ao nível psicológico. Pode existir um sentimento de abandono por parte
dos seus familiares”, explica a especialista.
Um quotidiano diferente, com novas rotinas e novos hábitos que se impõem, e partilhar a
sua privacidade e intimidade com quem não se conhece, são fatores inibidores. Apesar dos
lares pretenderem ser um local de vida social, nem sempre o conseguem. A missão tornouse mais difícil com o aparecimento da Covid-19. “A restrição, e até mesmo a proibição das
visitas aos idosos, no contexto da pandemia, acarreta, como é óbvio, vários problemas de
ordem psicológica”, afirma Ana Rodrigues. “Denotam-se comportamentos de uma grande
instabilidade e labilidade emocional, estão francamente mais vulneráveis, alguns mais
envelhecidos, as patologias de demência agudizaram-se, a ausência dos seus, dos que mais
amam, a perda do toque, do carinho dos seus, acabou por cultivar em muitos idosos um
sentimento de profunda tristeza e consternação”, reconhece.

“A institucionalização do idoso deve ser
encarada como o último recurso a utilizar,
sempre que as condições de vida do idoso
assim o permitam, deve ser valorizada a sua
permanência no seu domicílio, no seu seio
familiar, cuidado por quem mais o ama e por
quem melhor o conhece.”
Ana Rodrigues (Assistente social no Departamento de Acolhimento e Apoio a Idosos, da Fundação CEBI)
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Terceira idade não é sinónimo de inatividade
A compreensão que temos de determinados assuntos advém
da nossa experiência e vivência dos mesmos. Maria de Lurdes,
93 anos, foi voluntária e por esse motivo reconhece a diferença
que o voluntariado provoca em cada um de nós, sobretudo
nesta fase de maior distância. O seu tempo é ocupado com
atividades de entretenimento, mantendo as relações sociais
ao alcance de um telefonema. Através do filho e das novas
tecnologias consegue comunicar com os netos e acompanhar
o crescimento dos bisnetos. Diariamente, a vizinha toca à
campainha, trocam dois dedos de conversa e ajuda-a em algo
que precise. A pandemia tem trazido algumas preocupações,
com os familiares e com todos – o seu espírito humanista
não a faz esquecer aqueles que estão sós. “Sinto-me mais só e
mais isolada porque não posso sair à rua e estar junto de quem
gosto”, confessa Maria de Lurdes.
Desde março que tem ocupado o seu tempo a escrever um
diário, para os bisnetos um dia saberem pela bisavó o que foi

viver no tempo da Covid-19. “O comportamento de todos
nós vai mudar, todos nós estamos a ser afetados por esta
distância, não só física, mas também emocional”, diz. Quando
questionamos como imaginava a velhice, contou que um dia
escreveu uma carta “O que seremos nós no futuro?”, mas
nunca pensou que seria um caminho tão longo que já chega
aos 93 anos. Aprendeu a retirar o melhor de cada situação e
a superar as dificuldades. Quando era voluntária, um sorriso
compensava todo o resto. É isso que continua a fazer. A sorrir. E
tem esperança que possamos sair desta pandemia sendo mais
solidários. Para Maria de Lurdes, o voluntariado do Coração
Amarelo tem mudado a sua vida. “Acrescentou esperança
num futuro melhor. A companhia da voluntária é sempre uma
mais-valia”, salienta com um semblante agradecido, onde são
visíveis as marcas do tempo.

“Fiquei um pouco mais isolado porque moro sozinho num quarto e durante algum tempo esteve tudo
fechado. Mas agora não sinto muita diferença. Há mais
regras, mas é normal. Ao domingo é que é pior, é o dia
que me sinto mais só. Não saio do quarto e fico todo o
dia a ouvir rádio.”
José António Sousa, 82 anos
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“Em 2019 registaram-se 310 acompanhamentos a
consultas e exames médicos e, não fosse a Covid19 a razão de muitos cancelamentos das consultas
médicas, estaríamos neste momento a falar de um
número maior em 2020 que, até à data, contabilizou 213
acompanhamentos.”
Mafalda Soure (Presidente da direção e assistente
social da Associação Mais Proximidade Melhor Vida)

©Pedro Romero

O Coração Amarelo é uma associação que tem sido uma
“resposta inovadora” na área do voluntariado na tentativa de
minimizar os efeitos da solidão e do isolamento,proporcionando
momentos de convívio solidário, relacional e de afeto. Quem o
diz é a equipa técnica da Delegação de Lisboa (composta por
Marisa Galante/Assistente Social, Inês Chambel/Psicóloga,
Filipa Nunes /Animadora Cultural e Patrícia Monteiro/
Terapeuta Ocupacional). Através desta equipa de voluntários
realizam, semanalmente, uma visita com a missão última de
criar um momento que sai fora da rotina na semana do idoso.
“A Delegação de Lisboa celebrou, em 2009, um importante
protocolo com o Instituto de Segurança Social que permite
a uma equipa técnica desenvolver uma resposta social de
voluntariado que tem demonstrado a diferença na intervenção
social”, explicam. Um olhar técnico e especializado que tem
contribuído para um diagnóstico e avaliação individual,
diferenciada e personalizada a cada pessoa que procura a
associação. Muitos dos problemas que têm que enfrentar no diaa-dia não são de agora. “A falta de acessibilidades é um entrave
constante no quotidiano da população idosa. Mesmo antes da
pandemia, muitas das pessoas já se encontravam confinadas
ao seu espaço doméstico. Uma rampa ou um corrimão no
átrio do prédio são exemplos que poderiam transformar a
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vida diária destas pessoas”, salientam, acrescentando: “A
situação económica da população idosa, na sua maioria não
é confortável, sobretudo no género feminino pela ausência
de carreira contributiva”. É por isso fundamental que se dê
conhecimento das ajudas voluntárias que existem de forma a
combater o isolamento. “A solidão é,por isso,muito mais do que
estar só”, realça a equipa da Delegação de Lisboa do Coração
Amarelo. “Quando as pessoas se encontram nesta situação de
solidão e isolamento, na maioria dos casos necessitam de apoio
para aquisição de compras e acompanhamento a atos médicos.
Sentimos também que os nossos utentes, não planearam o seu
envelhecimento e, por isso, com o momento da reforma, chega
também a ausência de participação na comunidade, que em
muito afeta a auto estima e motivação geral para enfrentar os
problemas do dia-a-dia”, referem. Para esta equipa técnica, a
pandemia tornou mais visíveis as fragilidades anteriormente
conhecidas. “Trouxe consigo, sem dúvida, a imposição de
alguns afastamentos entre os idosos e os seus familiares.
Noutros casos, tornou-se a justificação que, sem a pandemia,
muitos idosos não conseguiam encontrar para as famílias
estarem afastadas”, afirmam.

“A minha vida mudou de 100 para 0. (…) Felizmente
tenho boa capacidade para não entrar em grandes
ansiedades quando estou sozinho mas, de qualquer
forma, claro que sinto falta de uma pessoa para
conversar.”
Victor Carvalho, 82 anos

Apoios insuficientes
Para quem está no terreno todos os dias, o sentimento é
comum de que não existem apoios governamentais ou outros,
suficientes para a população sénior. “A AMPMV não teve até à
data qualquer subsídio por parte da Segurança Social,pelo facto
da associação não ser considerada uma resposta social típica”,
afirma Mafalda Soure, presidente da direção, acrescentando
que os financiamentos provenientes da Segurança Social para
o tipo de respostas e intervenção realizada por instituições
como a associação são quase nulos. Para a diretora técnica
da ANAI, Sónia Vinagre, aquilo que se nota mais falta é
o apoio domiciliário 24 horas e a falta de vagas em lares
comparticipados pela segurança social. “Muitos idosos que
residem sozinhos gostariam de perspetivar a sua integração a
médio prazo numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e
as vagas têm sido muito limitadas. Infelizmente, com os surtos
nos lares, nestes seis meses a situação reverteu-se um pouco,
mas ainda há muito a fazer neste campo”, salienta.
Por sua vez, a equipa técnica da Delegação de Lisboa do
Coração Amarelo refere que o envelhecimento tem de ser
pensado e ponderado por todos nós. “Pela nossa experiência,

consideramos que deveriam ser tomadas medidas relativas
à preparação da reforma e acompanhamento posterior deste
processo”, dizem.
Para a equipa, também poderiam ser planeadas estratégias de
integração social ou criadas mais oportunidades a nível local
com atividades diferenciadas de cultura e lazer (para além
dos habituais passeios ou atividades associadas à população
idosa), para que todas as pessoas pudessem de alguma forma
sentir motivação para se manterem integradas na sociedade.
“Conhecemos também a realidade dos espaços habitacionais
em Lisboa e, por isso, sentimos como necessário apostar em
projetos que facilitem a acessibilidade das pessoas com mais
idade nos diversos edifícios e na própria segurança dos seus
lares, para facilitar a saída destas de casa e para que a vida
doméstica diária seja também mais útil”, constatam.
Com a melhoria dos cuidados de saúde e aumento da esperança
média de vida, urge uma atuação maior, em matéria social,
cultural e política, para prevenir o isolamento social dos idosos,
considerando-os parte ativa das sociedades modernas.
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AGENDA CULTURAL

Livro

Álbum

+Eficaz +Rápido Melhor

Oitenta

Charles Duhigg

Carlos do Carmo

No momento em que um mundo enfrenta um dos
seus maiores desafios, perante a ameaça da Covid-19, é
fundamental que as pessoas consigam manter-se ativas
e motivadas. O livro “+Eficaz +Rápido Melhor” é uma
reedição do autor - Charles Duhigg - que mais vende em
psicologia/counselling nos Estados Unidos da América.
Na base da publicação estão oito conceitos-chave – desde
a motivação e a definição de objetivos à concentração e
tomada de decisão – que explicam por que razão algumas
pessoas e empresas conseguem alcançar tanto mais do que
as outras. Baseado nas últimas descobertas da neurociência,
psicologia e economia comportamental – bem como nas
experiências de CEOs, educadores, generais de quatro
estrelas, pilotos de aviação e cantores da Broadway –,
este livro de informação rigorosa explica que as pessoas,
empresas e organizações mais produtivas não se limitam
a agir de forma diferente. É, sem dúvida, uma lufada de ar
fresco nestes tempos atribulados.
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Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, Carlos
Manuel de Ascensão do Carmo de Almeida era filho da
fadista Lucília do Carmo e do livreiro Alfredo Almeida,
proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a
cantar. O fadista é considerado por muitos como a maior
força renovadora do fado, depois de Amália Rodrigues.
Com uma carreira com mais de 50 anos, faleceu no
primeiro dia do ano de 2021, deixando um legado que
pode ser relembrado neste álbum. “Oitenta” é uma das
retrospetivas mais completas da carreira de Carlos do
Carmo. Um conjunto de 80 canções, divididas em quatro
CD, que celebram todo o percurso do artista, estando os
temas ordenados tematicamente por disco: “As Canções”,
“Os Fados”, “Os Autores” e “Os Compositores”. Todos os
temas foram remasterizados para esta edição.

Livro

Álbum

Uma Vida no Nosso Planeta
O meu testemunho e a minha visão para o
futuro

Essencial

David Attenborough
Eis um livro que nos traz o importante testemunho de
David Attenborough, o respeitado naturalista britânico.
“Para a vida prosperar neste planeta, tem de existir uma
imensa biodiversidade. Só quando milhares de milhões
de organismos conseguem tirar o máximo partido de
cada recurso e oportunidade que encontram, e só quando
milhões de espécies vivem vidas que se interligam de
modo a sustentarem-se umas às outras é que o planeta
pode funcionar com eficiência. Quanto maior for a
biodiversidade, mais segura será toda a vida na Terra,
incluindo nós próprios. Contudo, o modo como nós,
seres humanos, vivemos hoje na Terra está a colocar
a biodiversidade em declínio. O mundo natural está a
desaparecer aos poucos. As provas estão por toda a parte.
Aconteceu durante a minha vida. Eu vi com os meus
próprios olhos. E irá levar à nossa destruição. Contudo,ainda
há tempo para desligar o reator. Existe uma boa alternativa.
Este livro é a história de como chegámos aqui, do nosso
grande erro e de como, se agirmos já, podemos corrigi-lo.”

Paulo Gonzo
“Essencial” é o mais recente disco de um dos mais
aclamados cantores portugueses, Paulo Gonzo. Com mais
de 40 anos de carreira, traz a público um álbum que inclui
alguns dos seus grandes êxitos e três temas inéditos que
os fãs do artista não vão conseguir parar de ouvir. O disco
é composto por 19 canções, entre as quais estão alguns
dos maiores sucessos do cantor, como “Dei-te quase tudo”,
“Sei-te de cor”, “Jardins proibidos”, “Quem de nós dois” ou
“Pedras da Calçada”. Paulo Gonzo é uma referência como
cantor, compositor e intérprete no panorama da música
nacional, tendo vendido já mais de 500.000 álbuns. As letras
das suas canções têm atravessado gerações e continuam a
fazer furor ainda hoje.
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NARRATIVA FOTOGRÁFICA
Fotos: Melissa Vieira

Moda e muito mais
Lifestyle e moda são as áreas predominantes no portfólio
de Melissa Vieira, mas domínios como fotografia
autoral, retrato e concerto também estão presentes

Escolha de Cláudio Ramos
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BIO
Melissa Vieira, 28 anos, natural de Leiria, vive atualmente em Lisboa, desde o início da
sua Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual, no IADE.
Atualmente, realiza diversos trabalhos como freelancer, sendo que tem uma busca
constante por novos desafios para que o seu crescimento profissional nunca deixe de
acontecer.
Tem um gosto especial por fotografia de moda e de autor. Já trabalhou com entidades
como Observador, Revista Observador Lifestyle, Revista Activa e Revista TimeOut Lisboa.
Trabalha com frequência com a revista TimeOut Lisboa e com o Jornal Observador.
O autorretrato da autora é a sua representação dos tempos em que vivemos.
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PA S S AT E MP O S
Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS: 1- Macho e fêmea. Mau cheiro. 2- Terra arroteada
de novo (reg.). Engastar. 3-Dividido. Sair. 4- Tantálio (s.q.). Sigla do
estado brasileiro de Rondónia. Altar. 5- Capacete de guerreiro.
Rezar. 6- Costuma. Braço estreito de mar ou rio que se ramifica
pela terra. 7-Ovário de peixe. Bilhete de empresa de transporte
coletivo, gratuito ou não. 8- Botoeira. Elas.9- Encolerizara. Lavrar.
10- Vossa Alteza (abrev.). Forma antiga do artigo O. Novilho de um
ano. 11- Mulher em relação à pessoa com quem está casada.
Segundo califa dos Muçulmanos
(634-644).
VERTICAIS: 1- Casta de uva. Animal vertebrado, ovíparo, cuja
pele é coberta de penas. 2-Praia. Insultar com vaias. 3- Serviço de
Atendimento Permanente (abrev.). Filha de burro e de égua ou de
cavalo e burra. 4- Que têm asas. Tiloma (Med.). 5- Bicos de metal
que se adaptam a uma caneta. 6- De preço elevado. Cabo de certos
utensílios. 7- Impetuosa. 8- A ele. Tempo que a Terra gasta para
dar uma volta em torno do Sol. 9- Avenida (abrev.). Ajaezaram. 10Desabar. Bolsa. 11- Demolir. Grande porção.

VERTICAIS: 1- Castelo. Ave. 2- Areal. Vaiar. 3- SAP. Mua. 4- Alados. Calo. 5- Aparos. 6- Caro. Asa. 7-Ardorosa. 8- Ao. Ano. 9- Av.
Arrearam. 10- Cair. Saca. 11- Arrasar. Ror.
HORIZONTAIS: 1-Casal. Aca. 2- Aral. Cravar. 3- Separado. Ir.
4- Ta. RO. Ara. 5- Elmo. Orar. 6- Usa. Ria. 7-Ova. Passe. 8- Casa.
As. 9- Airara. Arar. 10- VA. Lo. Anaco. 11- Esposa. Omar.
Solução

Veja se Sabe
1 - Unidade monetária da Holanda, antes do euro
marka

florim

litas

2 - Serra de Portugal onde nasce o rio Coa
Malcata

Estrela

Larouco

3 - Nome do deus romano equivalente ao deus grego Poseidon
Dioniso

Solução: 1- florim 2- Malcata 3- Neptuno
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Neptuno

Mercúrio

HISTÓRIA DE VIDA
Por Nuno Manuel Dias

António Rodrigues
40 anos

©Nuno do Carmo

Natural do Porto

Nasceu no Porto mas foi em Matosinhos, mais precisamente em Santa Cruz do Bispo, onde viveu
os primeiros 10 anos de vida. António Rodrigues era uma criança traquina, o que fez com que a sua
avó, com quem vivia, o colocasse num colégio interno. A vida foi-lhe colocando desafios à medida
que foi crescendo. O pior momento dos seus 40 anos de existência viveu-o no Porto, quando devido
a um vício e à má vida, teve que dormir na rua. Antes disso, tinha tido uma experiência de sucesso
em Inglaterra, mas o fim de uma relação afetiva levou-o a regressar a Portugal. Foi com o apoio da
Associação CAIS que voltou a encontrar a felicidade e um caminho que lhe está a permitir traçar
objetivos.

Um novo rumo
“Na minha altura, quando era criança, tínhamos por
hábito faltarmos à escola. Eu passava à vida a fugir de casa
da minha avó para ir para o salão de jogos, jogar snooker
e bilhar”, relembra António Rodrigues. Hoje com 40
anos sabe que é errado o que fez, mas naquele tempo era
comum muitas crianças de Matosinhos, na zona Santa
Cruz do Bispo, local onde vivia com a sua avó, terem este
tipo de comportamento. “A minha avó, coitada, já não
aguentava mais ter que andar sempre a correr atrás de
mim, e resolveu colocar-me num colégio interno”, conta.
Foi quando entrou para esta escola que, segundo ele, se
“endireitou”.
“As regras eram rígidas mas ajudaram-me a encontrar
um rumo. Frequentei as oficinas e especializei-me em
encadernação e trabalhei seis anos como encadernador”,
salienta António Rodrigues. Fez até à quarta classe,
porém a sua ligação com o colégio, não terminou quando
concluiu esta etapa escolar. “Arranjei um trabalho num
restaurante através do diretor da escola, que devido
ao meu bom comportamento me deixava regressar ao
colégio, onde ficava a dormir e tinha acesso gratuito à
alimentação e cuidados de higiene”, recorda.
Ao longo dos anos foi juntando dinheiro, que lhe permitiu
alugar uma casa em Vila do Conde. Foi chamado para
tropa mas foi considerado inapto. Entretanto, foi viver
com a mãe em Carvalhos antes de ir para Inglaterra
onde esteve a trabalhar durante cinco anos, sem visitar
a sua terra natal. “Gostei muito de estar a trabalhar no
estrangeiro. Em Inglaterra trabalhei em muitos locais
como fábricas de frutas ou fábricas de revistas. Ganhava
bem e gostava muito das pessoas. Nesta altura era fácil
encontrar trabalho”, diz. No entanto, um relacionamento
que não correu como o esperado e as saudades de
Portugal, fizeram-no regressar.

Vida posta à prova
“Quando voltei para Portugal, para além das saudades,
foi com intuito de apagar da memória a relação que tive”,
relembra António Rodrigues. Depois de uma vida bem
conseguida em Inglaterra, nunca imaginaria o que lhe
viria a suceder. “Vivi e dormi entre três a quatro anos na
rua. Durante este período tinha o vício de fumar ´erva`.
Uma necessidade sem a qual não podia passar um dia sem
a satisfazer. Estava preso a isso e comecei a enveredar
pela má vida”, diz. Apesar de não ser um vício numa droga
pesada, influenciou negativamente a sua vida. “Parecia
que queria viver na rua. Como não tinha dinheiro,
comecei a cometer pequenos delitos, roubos que foram
captados por uma câmara de vigilância. Fui a tribunal
e condenado a cumprir um mês no estabelecimento
prisional de Custóias”, conta António Rodrigues, com um
ar desagradado consigo mesmo.
Quando saiu em liberdade foi parar aos albergues
noturnos do Porto, onde lhe falaram da Associação CAIS.
“Não hesitei e fui logo lá. Precisava de dar um novo rumo
à minha vida”, afirma. “Ajudaram-me imenso. Comecei a
ter aulas e fui acompanhado por técnicos especializados”,
acrescenta.
Foi através da CAIS que voltou a trabalhar. “Estabeleceram
um protocolo com a empresa BP, que me permitiu
regressar ao mercado de trabalho. Gostei muito da
experiência”, conta. Atualmente, está a trabalhar noutra
área e está muito satisfeito com o que está a fazer.
Reconhece que as pessoas em dificuldades precisam
de uma mão amiga para as puxar para cima. E é por isso
que não hesita em recomendar a CAIS a qualquer pessoa
que se aperceba que precise de ajuda. Pois foi essa ajuda
que lhe permitiu reencontrar a felicidade e um caminho
que lhe está a permitir traçar objetivos. “Ambiciono
constituir uma família e ter pelo menos um filho”, deseja
António Rodrigues.

António Rodrigues viveu uma experiência de sucesso como emigrante, quando esteve
a trabalhar em Inglaterra, mas o fim de uma relação amorosa levou-o a regressar a
Portugal e a enveredar por caminhos problemáticos. Foi com o apoio da Associação
CAIS que conseguiu encontrar a felicidade e um rumo que lhe está a permitir
traçar objetivos.
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VIAGEM TRANSFORMADORA
Por Cláudio Ramos*
Fotos: LUSA

O meu Alentejo
O apresentador de televisão fala da sua profunda ligação ao Alentejo, província
que o viu crescer em Vila Boim, no concelho de Elvas

Vila Boim - Elvas

Alentejo
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Escrevo frequentemente sobre o Alentejo. Sobre
o meu Alentejo. Uma terra que me diz muito. O
Alentejo fica-nos sempre com um pedaço quando
vamos e voltamos. Fica uma ferida!
Quem nunca mais voltou, conta que a ferida não sara.
Não cicatriza. Sentem saudades dos pés quentes na terra.
Da roupa colada ao corpo transpirado. Sentem falta do
silêncio e até das mulheres que vestem preto. Sentem
falta do cantar das cigarras que só se calam no fim do
quente. Há quem diga que de tanto ir e vir, de tantos
bocados ficarem, de tanta carne nos arrancarem… um
dia ficamos lá. Reféns. Reféns da terra, para que deixe de
ser seca e à espera que as mulheres voltem a vestir-se de
cor. Se há lugar para vestir cor, será no Alentejo!
Recebi imensas mensagens de seguidores que queriam
saber mais desta minha ligação ao Alentejo e como a
mantenho. Pessoas que se emocionam com o traço que
faço desta terra onde me sinto em casa. É simples. A
ligação é simples. É uma ligação de coração. De verdade.
É uma ligação de raiz, que vem dos tempos em que a
minha mãe era menina e se passeava na Vila com as
amigas. No tempo em que os montes ali à volta seriam
uma espécie de muralha para que Vila Boim fosse uma
das mais bonitas vilas do meu Alentejo. Seguramente, no
Alentejo existem outras mais bonitas, mas foi esta que
me viu crescer, é esta que me conhece o arrastar dos pés
e o dançar da pressa.
Eu sou do Alentejo a sério, eu não sou porque está na
moda, porque é bonito, ou porque meter uma fotografia
nas redes sociais com uma casa caiada de branco com
rodapé azul é altamente rentável. Eu sou daqui. Eu
vejo-me aqui. Eu voto aqui! Ser do Alentejo é ajudá-lo a
crescer na sua economia, a não o permitir desertificarse, é estar atento ao que se passa, é perceber as suas
gentes, escutar a sua rádio, ler o jornal da terra, fazer

compras da semana nas lojas…
Acredito que isto acontece comigo no Alentejo e com
tantas outras pessoas em tantas outras zonas do País.
Talvez a única diferença, a que eu acho, daquilo que me
perguntam, é que eu não me imagino num outro lugar.
O que gostava de passar a quem me lê e segue é que eu
sou muito a raiz de onde venho. Não temos todos que
ser assim. Conheço muita gente que não é, por muitos
motivos e não faz delas melhores ou piores pessoas.
Apenas diferentes.
Quando escrevo sobre isto, é com o objetivo de mostrar
a todos que por muitas voltas que a vida dê, o importante
é termos um lugar onde, no meio de tanta confusão,
encontramos o nosso chão. Digamos que seria o fio de
prumo da nossa realidade. Eu sinto orgulho de nunca ter
tirado os pés deste fio de prumo que me vai orientando.
Mas o meu objetivo é também o de passar outra
mensagem importante, não é porque se nasce longe,
se cresce longe, se vive longe que não se chega onde se
quer. Nada disso. A distância não pode ser a culpada da
falta de vontade, do comodismo. Há boas oportunidades
no Alentejo como as há em outros lugares. Sabemos que
os grandes centros urbanos reúnem mais. Claro que
sim, mas também sei – por experiência própria – que o
sossego e a paz que nos entra alma dentro no lugar onde
temos as raízes, não se consegue noutros lugares. Por
isso o truque é fazer esta ginástica gigante de manter
um pé num lado e outro noutro. Nem todos conseguem.
Eu sei que não. Eu consigo. E sou grato por isso!
*Apresentador de Televisão

“Eu sou do Alentejo a sério, eu não sou porque está na moda, porque é bonito,
ou porque meter uma fotografia nas redes sociais com uma casa caiada de
branco com rodapé azul é altamente rentável. Eu sou daqui. Eu vejo-me aqui.
Eu voto aqui! Ser do Alentejo é ajudá-lo a crescer na sua economia, a não o
permitir desertificar-se, é estar atento ao que se passa, é perceber as suas
gentes, escutar a sua rádio, ler o jornal da terra, fazer compras da semana
nas lojas…”
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CULTURA DE CAUSAS
Por Nuno Manuel Dias

Numa viagem comovente, filme aborda o amor
da família e o poder do sacrifício humano

Manchester by the Sea

Um filme que traz para o ecrã a verdade, muitas vezes cruel, da vida real. A película
conta a história de Lee Chandler, um homem que vive sozinho numa cidade distante
da terra onde cresceu. Neste local trabalha como encarregado de limpeza de um
pequeno condomínio. Lee vive amargurado devido um acontecimento dramático do
passado, que é reavivado quando tem que regressar à sua terra natal – Manchesterby-the-Sea, em Massachusetts –, para lidar com a morte do seu irmão, que faleceu
de ataque cardíaco. Lidar com os sentimentos recalcados de uma experiência
traumatizante anterior, ao mesmo tempo que descobre que passou a ser o tutor legal
do seu sobrinho, vai fazer explodir Lee, um homem autodepreciativo e autopunitivo.

Escolha de Cláudio Ramos
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“Manchester-by-the-Sea” é um melodrama que deixa o
espectador colado ao ecrã do primeiro ao último minuto.
A ação desenrola-se à volta da personagem principal, Lee
Chandler, um encarregado de limpeza que faz tudo e que
vive sozinho na localidade de Boston. Um dia a sua pacata
vida é abalada, quando recebe um telefonema a dizer
que o seu irmão tinha morrido de insuficiência cardíaca
congestiva. A notícia obrigou a que regressasse à sua
terra natal em Massachusetts, Manchester-by-the-Sea.
Lee esconde um passado trágico, que o fez sair da
localidade onde cresceu, e que o levou até Boston,
local onde passou a descarregar as suas frustrações.
A única relação humana decente que tinha era com o
seu irmão, Kyle Chandler, proprietário de um barco de
pesca comercial. Kyle era pai de Patrick, um adolescente
que foi abandonado pela mãe alcoólatra e cujas
preocupações de vida são sexo, hóquei e sua banda de rock.
Ao tratar da documentação necessária para o funeral
do irmão, Lee descobre que passou a ser o tutor legal do
seu sobrinho, uma tarefa completamente desadequada
para ele, mas a qual o irmão decidiu confiar-lhe. No
entanto, a situação ainda se torna mais complicada,
quando fica a saber que para tomar conta do sobrinho
tem que se mudar para Manchester-by-the-Sea. Algo
que fará com que volte a lembrar os traumas do passado.
Perda que não pode ser esquecida
Em Boston, Lee Chandler ganha o ordenado mínimo
concertando canos, sanitas e despejando caixotes de lixo.
O seu rosto inexpressivo é o resultado de um isolamento
pelo qual optou, como forma de se punir pelo que aconteceu
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no passado. A ausência aparente de sentimentos desta
personagem é algo que faz interrogar o espectador ao
longo do filme. O episódio que mudaria a sua vida vai
sendo revelado aos poucos, através de flashbacks. Uma
espera que é inquietante e com um final aterrorizador.
As imagens do passado começam por mostrar Lee como
um homem de família, que vivia feliz com a mulher e com
os três filhos. Tudo isto vem ao de cima à medida que vai
tratando do funeral do irmão, da partilha da casa e do
barco, ao mesmo tempo que tem que dar conforto ao seu
sobrinho, que esconde a dor da perda do pai, ao querer fazer
sexo com duas raparigas diferentes e na banda de rock da
qual faz parte. Este é o mundo real que, mesmo quando
alguém morre, a vida não para. Em “Manchester-by-theSea” isto é retratado de forma exemplarmente realística.
Por fim, os conflitos interiores que tanto martirizam Lee
são revelados. Numa noite de copos e drogas com os amigos
em sua casa, a sua mulher viu-se obrigada a expulsá-los,
devido ao barulho que estavam a fazer. Lee acabou por
ficar na sala e acendeu a lareira. Ainda embriagado e
alterado por causa das drogas, saiu para ir comprar algo
ao supermercado. Quando regressou a casa estava em
chamas, e os três filhos morreriam queimados. A polícia
descobriu que a grade de proteção da lareira, para que
a madeira não saísse para fora, não tinha sido colocada.
Lee vê-se assim numa batalha com duas frentes: as
memórias do passado e o legado deixado pelo irmão. Esta
é uma película que nos leva numa viagem comovente,
sobre o amor da família e o poder do sacrifício humano.

OPINIÃO

“Este filme é um estudo sobre a infelicidade pessoal, feito com o maior realismo possível. Tem,
também, uma verdade humana absolutamente inquebrantável. E estes detalhes não são muito
comuns no cinema americano.
Acho que nos ensina, acima de tudo, que, apesar de qualquer desgraça que nos possa acontecer, é
a capacidade que o ser humano tem em carregar um fardo enorme. Em aguentar e ir, aos poucos,
fechando as feridas, para nos podermos abrir, de novo, à janela do mundo. Gostaria, ainda, de
mencionar que os protagonistas desta história – a Michelle Williams e o Casey Aflleck – estão
sublimes.”
Cláudio Ramos
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PUBLICIDADE DO BEM
Por Nuno Manuel Dias

“Goleiro no celular”
Num jogo de futebol no Brasil, o público ficou em alvoroço depois de ver o guarda-redes da equipa da
casa a utilizar o telemóvel quando o árbitro se preparava para apitar para o início da partida. Os fãs
indignados captaram o insólito momento e começaram a divulgar nas redes sociais, que se encheram
de posts, memes e montagens, escandalizados com o sucedido. Os programas desportivos nessa noite só
falaram deste assunto, referindo-se ao mesmo como o “goleiro distraído com o celular” (o guarda-redes
distraído com o telemóvel). Foi desta maneira criativa, levando o assunto para onde tudo o que acontece
vira notícia, que foi criada uma campanha de sensibilização sobre o uso do telemóvel enquanto se conduz.
A indignação com o guarda-redes que usa o telemóvel num jogo de futebol deve ser a mesma para com
quem utiliza o telemóvel ao conduzir uma viatura.

Foi um verdadeiro sucesso a ação da Uber para a campanha do Maio
Amarelo (segurança no trânsito) que utilizou o futebol, uma paixão
do povo brasileiro, para alertar para as mortes e o elevado número de
acidentes que ocorrem por se usar o telemóvel de forma imprópria
enquanto se conduz.
A estratégia por detrás desta ação de marketing foi de uma
criatividade imensurável. O objetivo era chamar a atenção para a
causa da maior parte dos 400 mil acidentes que acontecem todos
os anos nas estradas do Brasil e que provocam a morte de mais de
54 mil pessoas.
“O segredo do sucesso da campanha foi, acima de tudo, a ideia além
dela, uma excelente estratégia e definição de parcerias chave, todas
focaram no grande e principal objetivo da campanha,consciencializar
o malefício da utilização de telemóveis em condução, ao mesmo
tempo que vai de encontro ao próprio negacionismo social em
que, mesmo sabendo que usar o telefone é prejudicial e acarreta
riscos graves, as pessoas continuaram fazendo”, salienta Flávio Gart
criativo publicitário da agência Bazooka.
Quando, no começo de um jogo de futebol, o guarda-redes da
equipa da casa resolve usar o telemóvel e simular que o está a usar,
no momento em que o árbitro se prepara para dar início à partida,
os adeptos presentes ficam indignados. Afinal ele estava ali para
defender os interesses da sua equipa ou para estar distraído ao
telemóvel? A revolta dos fãs rapidamente se fez sentir nas redes
sociais com o aparecimento de várias fotos que retratavam o
inédito acontecimento. A partir das fotos começaram a surgir
memes e montagens com mensagens de indignação. O momento
rapidamente chegou aos órgãos de comunicação social e todos os
programas desportivos debateram a questão. O “goleiro distraído
com o celular” (o guarda-redes distraído com o telemóvel) tornouse viral.

indignação de todos em relação à sua atitude, mas que gostaria que
essa indignação também se manifestasse em relação aos condutores
que usam o telemóvel enquanto conduzem.
“Celular em campo não pode e ao volante também não”, disse o
guarda-redes antes de ser revelado que tudo se tinha tratado de uma
ação de marketing para promover a segurança no trânsito. “A ideia
é a chave e base de uma campanha bem-sucedida. Essa campanha
tem uma brilhante ideia”, diz o criativo da agência Bazooka. Flávio
Gart refere que ao longo de tantos anos de carreira, já viu campanhas
como esta a ficarem no papel por receio, por inação ou por medo
de ferir suscetibilidades. “Se as marcas não estiverem dispostas a
correr riscos, não conseguirão inovar e obter grande impacto como
neste exemplo. Muitas vezes, uma grande ideia pode causar um
friozinho na barriga, mas é este mesmo friozinho que indica que é
uma ideia com elevado potencial”, conclui.
O guarda-redes em causa passou de vilão a herói, ao defender a
bandeira de um trânsito mais seguro – numa mensagem que foi
amplamente difundida.

Polémica que resultou em sucesso
Este acontecimento causou tanta polémica que o clube do guardaredes em foco se viu na obrigação de convocar uma conferência
de Imprensa para o dia seguinte. “Colocando o paralelo no futebol,
num país que o futebol é quase sagrado, fez um match perfeito para
a causa. Todas as pessoas, mesmo as não adeptas do clube, ficaram
super admiradas e incomodadas com a atitude de um guardaredes que, ao invés de prestar atenção ao início de jogo e defender
a sua baliza, estava distraído ao telefone. Não deveríamos todos nos
indignar com quem, a desprezo da segurança rodoviária, arrisca a
sua e a segurança dos demais para ver o telefone?”, realça Flávio
Gart. Foi exatamente esta questão que o guarda-redes fez na tão
aguardada conferência de imprensa, referindo que entendia a

Flávio Gart (Criativo publicitário da agência Bazooka)
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