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resumo 
 
 

O fundamento da nossa investigação reside na caracterização dos contextos e 

estilos de vida de idosas, auscultadas através das suas narrativas.  

O nosso estudo baseou-se numa amostra de 10 mulheres idosas, todas com 

mais de 65 anos de idade, das quais 5 se encontravam em contexto 

institucional e as outras 5 em contexto não institucional. Trata-se de uma 

pesquisa com abordagem qualitativa. Os instrumentos utilizados nesta 

investigação foram a entrevista individual semi-estruturada e a bateria de 

testes de aptidão funcional. Os dados foram analisados mediante a análise de 

conteúdo, segundo Bardin (2007). Os procedimentos estatísticos utilizados 

foram a média e o desvio-padrão. Os principais resultados obtidos neste 

estudo mostram que: 1) 7 das idosas entrevistadas preferem o contexto não 

institucional; 2) as idosas não institucionalizadas apresentam um estilo de vida 

superior, com a realização de actividades activas, produtivas e valorizadoras, 

quando comparadas com as idosas institucionalizadas. 

Do nosso estudo podemos inferir que a elaboração, divulgação e 

acessibilidade de programas dinâmicos de lazer (individuais e de grupo), tendo 

em conta os gostos e interesses de cada idoso, proporcionam e asseguram a 

sua integração e participação na vida social, comunitária e familiar; meios 

fundamentais para o envelhecimento do idoso com qualidade de vida. 
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abstract 

 
The principle of our investigation is based on the characterization of contexts and 

lifestyles of aged women who related us their life stories.                                                                                                        

Our study was based on a sample of 10 aged women, all of them up to 65 years 

old, 5 of them in an institutional context and 5 of them in a non-institutional 

context. This study is a research based on a qualitative approach. The semi-

structured individual interview and the tests of functional aptitude were the 

means used in this investigation. The elements were considered based on the 

analysis of content, according to Bardin (2007). The statistic procedures used 

were the average and the standard deviation. The main results achieved in this 

study show that:   1) 7 of the interviewed aged women prefer the non-institutional 

context;  2) the aged women in a non-institutional context show a higher lifestyle 

achieving active ,productive and valorizing activities comparing to the ones in an 

institutional context.  

According to our study we can infer that the elaboration, divulgation and 

accessibility to dynamic leisure programmes (individual and in group), 

considering each aged person’s tastes and interests, provide and assure their 

integration and participation in social and familiar life which are fundamental 

means to grow old with quality of life.  
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Anexo I 

 

 

AUTORIZAÇÃO FORMAL DIRIGIDA AO PROVEDOR DA 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA FÁTIMA-OURÉM 

PARA RECOLHA DE DADOS 





ANEXO II 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Idosas Não Institucionalizadas (INI) 

 

Entrevista Margarida (75 anos, viúva, 3ª classe, agricultora, reformada, 

INI) 

 

P1: Então como se chama? 

R: Margarida. 

 

P2:Que idade é que tem? 

R: 75. 

 

P3: Conte-me qual era a sua profissão? 

R: A minha profissão olha foi andar na escola…, depois saí da escola nem 

cheguei a fazer o exame da 4ª classe, adoeci com anginas tinha tudo 

preparado tinha uma camisinha feita que era de trabalhos manuais, tudo 

feito mas depois como adoeci naquela altura a gente não éramos obrigados 

a ir à escola, não cheguei a fazer a 4ª classe… Depois olha foi trabalhar… 

ajudar a minha mãe era no campo, íamos cavar vinha, íamos ceifar, íamos 

ao pinhal buscar molhos de carumas era assim, íamos lavar a roupa ao rio 

porque naquela altura não havia máquinas, não havia nada [risos] era tudo, 

íamos para lá de manhã e vínhamos depois do meio-dia com os “alguidares” 

à cabeça com a roupa era assim… e eram mais aqui na fazenda. 

 

P: Foi assim toda a vida?  

R: Sim, foi raspar e sachar era assim a nossa vida, era assim dantes, agora 

é que é mais diferente mas dantes era assim… 

 

P4: Diga-me lá, andou na escola? 

R: Sim, mas não cheguei a fazer a 4ª classe… 

 

 



 

“Alguidares”: designação regional que corresponde a bacias. 

 

P5: A senhora é solteira, casada...? 

R: Sou viúva. Viúva! Sim. 

 

P6: Conte-me, há uns anos atrás o que fazia durante o dia? 

R: Há uns anos atrás, o que eu fazia era estes trabalhos assim, ir para a 

fazenda, por exemplo ceifar no tempo da ceifa, cavar quando era preciso, 

raspar, era esta a nossa vida, era assim dantes. 

 

P7: E quando tinha tempo livre? 

R: Ah! Quando tinha tempo livre então, sentava-me ou a ler ou a bordar ou 

a fazer renda, muitas rendas; pronto bordei bastante também, também 

ainda fiz malha à máquina que tive uma máquina para fazer malha. Pronto! 

Fazia estes trabalhos assim! 

 

P8: E agora, o que faz durante o dia? 

R: Olha agora durante o dia é assim, olha…. à noite… 

P: De manhã? 

R: De manhã começo, bebo o café, tomo o pequeno-almoço, depois faço a 

minha lida, trato do gado, ando aqui no campo, a fazer as minhas lidas do 

campo, é assim... 

P: E à tarde? 

R: À tarde é a mesma coisa, faço de manhã e à tarde no quintal, é nas 

flores, é nas hortas, é assim, faço assim o meu trabalho. 

 

P9: Agora o que faz para se distrair? 

R: Ai filha! [suspiro], o que é que eu faço para me distrair? Pouco ou nada, 

às vezes vou dar uns “passeiozitos”, é o que me vale, há coisa de quê? 

Talvez há uns cinco anos pois, que eu comecei a dar uns passeios, fui à 

Itália, andei por lá doze dias, gostei muito de lá ir, fomos a Veneza, fomos a 

(…) muitos lados, prontos gostei muito daquele passeio. Ah (…) tenho ido 

assim muitas vezes em passeios, já fui a Lurdes cinco vezes (…) ah (…) já 

fui a São Tiago de Compostela, já fui a Andorra, a gente corre por lá aquilo 



tudo, e a Espanha, muitos sítios. Pronto, é o que me vale é isso, e agora 

tenho outro passeio para ir, mas não sei se vou se não, já lá fui cinco vezes, 

já não me apetece ir lá mais vezes. [risos] 

 

P10: E diga-me, existe alguma coisa que gostava de fazer e que não faz? 

R: Ó pá, a gente às vezes gostava de certas coisas, mas também a gente 

aqui não tem muito por onde se estenda, a fazer certas coisas, não é?! Se 

fosse noutros sítios (…). 

P: Gostava de fazer o quê? 

R: Olha, gostava de ir assim sei lá (...) a uma festa assim bonita, assim 

umas coisas jeitosas [risos], a gente aqui não tem essas coisas. [risos] 

 

P11: Alguma vez pensou como gostaria de passar os dias quando tivesse 

mais idade? Alguma vez pensou nisso? 

R: Eu às vezes penso muito nisso, penso muito, a gente pois quando tem 

idade a gente já não pode, como é que a gente há-de passar, penso muito 

nisso, a gente pensa é depois num lar, ir para um lar! Nunca se sabe (…) a 

gente não sabe. 

 

P12: É feliz na maneira como passa os seus dias? 

R: Sou, então não hei-de ser porquê!? [risos] Levo tudo a rir, tudo a 

brincar, para que é que a gente há-de andar a chorar, e a lastimar-se, não 

vale a pena!! 

P: Mudava alguma coisa? 

R: O quê?  

P: Para ser diferente? 

R: Se eu mudava alguma coisa? Eu acho que não, sinto-me bem assim, 

acho que não. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista Josefina (68 anos, viúva, 5º ano de escolaridade, comerciante no 

activo, reformada, INI) 

 

P1: Então como se chama? 

R: Josefina. 

 

P2: Que idade é que tem? 

R: 68 anos. 

 

P3: Conte-me qual era a sua profissão? 

R: A minha profissão, tenho uma loja de comércio, já a uns trinta e tal 

anos, não me recorda muito bem (…). 

 

P4: Andou na escola? 

R: Andei sim (…) Andei na escola (…). 

P: E frequentou até que ano? 

R: Até o (…) 1º ano que se considera já de há muitos anos, pronto naquele 

tempo, a 4ª classe, a seguir o 1º ano (…). 

 

P5: A senhora é solteira, casada ou viúva? 

R: Eu sou viúva. 

 

P6: Há uns anos atrás o que fazia durante o dia? 

R: Durante o dia há uns anos atrás trabalhava aqui no comércio na mesma, 

ah (…) fazia a vida da casa ah (…) em solteira ajudava os meus pais ah (…) 

ah (…) casei-me continuei a fazer trabalhar no comércio na mesma, fazer a 

vida toda da casa, cuidando tenho um filho, cuidando do filho, ah (…) ía 

passear ah (…) ía passear, fazia a minha vida pronto (…). 

 

 

P7: E nessa altura, quando tinha tempo livre, o que fazia para se distrair? 

R: Olha para me distrair quando tinha tempo livre fazia renda, bordava, ah 

(…) bordava, ah (…) ía dar um passeio à minha irmã, como hoje, na 

mesma, conversar um bocadinho, distraía-me com as minhas amigas e 



íamos também passear com o meu marido [já falecido], dar as nossas 

voltas (…). 

 

P8: E agora, o que é que faz durante o dia? 

R: Agora durante o dia estou no estabelecimento na mesma, continuo e há 

momentos em que estou com os clientes, vou conversando um “bocadinho”, 

vou também distrair à minha irmã, vou ao meu filho, há dias em que vou lá 

almoçar, ele anda a fazer uma obra, vou também visitar a obra com ele, e 

vou dando assim estas “voltinhas”, pronto. 

 

P9: Então já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. E 

agora o que faz durante o dia para se distrair? 

R: Olha para distrair continuo aqui no estabelecimento, atendendo os 

clientes, quando ou de vez em quando, vou almoçar à minha irmã, à noite 

vou até lá um bocadinho ver televisão e quando me apetece durmo lá, 

outras vezes durmo cá na minha casa. Hoje dei o almoço ao meu filho (…) 

quando as minhas netas vem tudo almoça, ajudei a criar as minhas netas 

durante seis anos, que já passou ah (…) no entanto, agora já estão na 

escola primária, já estão no jardim de infância, e agora já me distraio por 

aqui com os clientes, com as minhas amigas e com a minha irmã, e vou dar 

umas voltas com a minha irmã, e vejo televisão, vejo televisão gosto muito 

de ver o noticiário, é uma das coisas que eu gosto muito de ver (…) vou ao 

quintal, que tem laranjeiras e todas as árvores de fruto, então rego o 

quintal, vou apanhar fruta e por aqui ando entretida no quintal, pronto (…) 

nestes trabalhos. 

 

P10: Então e diga-me uma coisa, alguma vez pensou como gostaria de 

passar os dias quando tivesse mais idade? 

R: Não, nunca pensei.  

 

P11: É muito diferente do que gostaria que fosse? Como passa os seus 

dias? 

R: O que eu gostei sempre é do estabelecimento, é das coisas que eu mais 

gosto, ah! E também gosto ir dar uns “passeiozinhos”, passar umas férias 

ao Algarve, isso gosto muito! 



 

P12: É feliz da maneira como passa os seus dias? 

R: Sim, sou, sou, sou. Só a única coisa que sou infeliz é não ter o meu 

marido (…) faz-me muita falta! [triste] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Constança (88 anos, viúva, analfabeta, agricultora, reformada, 

INI) 

 

P1: Como se chama? 

R: Constança. 

 

P2: Que idade tem a dona Constança? 

R: 88. 

 

P3: Conte-me qual era a sua profissão? 

R: Era trabalhar no campo, tanto era no campo como em casa, era a mais 

velha, já a minha mãe era doente e então eu tinha que andar e ir ao campo 

e trabalhava em casa, ainda ajudava.  

 

P4: Então diga-me lá, andou na escola? 

R: Não, não sei ler nem escrever (…) infelizmente. 

 

P5: A senhora Constança é casada, solteira ou viúva? 

R: Ai! Sou viúva há oito anos. 

 

P6: Conte-me quando tinha menos idade, o que fazia durante o dia? 

R: Um “poucachito” de tudo, a minha mãe terminava eu era a mais velha, 

então fazia um “poucachito” de tudo, já. 

 

P: O quê? 

R: Tanto na casa como na fazenda e gados, tínhamos gado muito gado, 

tinha de apanhar comida, dá-lo. 

 

P7: E quando não trabalhava? O que é que gostava de fazer? 

R: Quando não trabalhava, mas eram raras as vezes, tinha sempre que 

mexer, como era a mais velha e a minha mãe doente tinha de me mexer 

sempre, em casa, cá fora, tratar do gado. 

 

P8: E agora, o que é que costuma fazer durante o dia? Como é que ocupa o 

tempo durante a manhã? 



R: De manhã sou um bocado preguiçosa [risos], levanto-me um bocadinho 

tarde, mas depois ah faço, arranjo o meu quarto, tomo o meu pequeno-

almoço, e depois trato um “gadito” que ali tenho e assim se chega o meio-

dia. 

 

P: E à tarde? 

R: À tarde, às vezes dou uma “saídazita” também, faz bem mexer os 

músculos e faço a minha lida também cá de casa, arranjo o jantar e até 

faço alguma “coisinha”. 

 

P9: Já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. E agora o 

que é que gosta mais de fazer durante o dia? 

R: Agora durante o dia, já se sabe, a lida de uma senhora de casa é tratar 

de algumas limpezas, cozer o comer, apanhar alguma coisa para o gado 

que tem e apanhar por aí algumas ervas nos quintais, é assim (…). 

   

 

P10: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas mais tarde. Existem coisas 

que a senhora Constança gostaria de fazer hoje e não faz? 

R: Quando eu não faço é porque não posso! Acho-me já cansada, já me vou 

sentar, nas horas vagas rezo o meu terço, as terças e sextas tenho ido 

sempre à missa. 

 

P: Mas existem coisas que gostava de fazer e já não se sente capaz de 

fazer?  

R: Quando é assim, agora como dantes ainda chegava a semear as hortas, 

batatas e tudo, agora já não estou nisso, já não posso, não tenho forças, as 

pernas já se vão abaixo. 

 

P11: A senhora já alguma vez pensou em como gostaria de passar os seus 

dias, quando tivesse mais idade? 

R: Eu já, já pensei já, não vale a pena dizer, não tinha pena que Deus me 

levasse, na situação em que estou. [triste]  

 

P: É muito diferente, do que pensava? 



R: Tenho os meus filhos que adoro, tratam-me bem e queriam que eu fosse 

para casa deles, mas eu enquanto que puder estar na minha casa, cá vou 

estando, levantar e deitar cá vou estando. 

 

P12: E é feliz da maneira como passa os seus dias? 

R: Ainda digo obrigada ao Senhor que me tem ajudado! Muito! Desde que 

tive esta surpresa [morte do marido e filho], vou-me muito abaixo, mas cá 

vou indo (…) até que Deus queira! [triste] 

 

P: E mudava alguma coisa, para ser feliz? 

R: Mudava, o que eu mudava se tivesse cá a minha família perto e aos 

meus [marido e filho] que já lá estão no outro mundo, mas quê (…) não 

tenho cá ninguém, por isso fico cada vez pior vai-se aproximando, os dias 

passados. [triste] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Beatriz (77 anos, casada, analfabeta, agricultora, reformada, INI 

- domicílio) 

 

P1: Como se chama? 

R: Beatriz. 

 

P2: E que idade é que tem? 

R: 77. 

 

P3: Conte-me qual era a sua profissão? 

R: Era andar por aí a apanhar comer para o gado e andar por aqui a lidar, a 

fazer a minha obrigação (…), fazer o comer, lavar roupa. 

 

P4: E então diga-me lá, andou na escola? 

R: Eu não! 

 

P5: A senhora é solteira, casada ou viúva? 

R: Sou casada, já fui viúva, já sou outra vez casada. 

 

P6: Conte-me, há uns anos atrás o que fazia durante o dia? 

R: Então durante o dia levantava-me de manhã, levantava-me de manhã 

fazer a minha obrigação e depois ía apanhar o comer para o gado, ía lavar 

roupa ou fazer o que tinha a fazer, pronto o serviço ou ía cavar ou ía 

sachar, ou ía arrancar ervas no milheiral. 

 

P7: E então nessa altura, quando tinha tempo livre o que fazia para se 

distrair? 

R: Às vezes estava na conversa também, também quando tinha vagar, 

também tinha o paleio.  

 

P: E não fazia mais nada? 

R: Não, o serviço era quase sempre o mesmo, de manhã fazia um, de tarde 

fazia outro, outra vez fazia renda, quando tinha “léo” ou arremendava ou 

fazia sacos de retalhos (…). 

 



P8: Então e agora, o que faz durante o dia? 

R: Agora faço menos serviço, fazia então mais do que faço agora, agora já 

não tenho vagar, também já para isso, nem vejo e não tenho paciência já 

para fazer aquilo que fazia dantes. 

 

P: Por exemplo, de manhã o que faz? 

R: De manhã levanto-me arranjo o comer, como alguma coisa, vou deitar o 

comer ao meu “ganau” e depois faço por aí alguma coisa, ou varro uma 

casa, ou deito comer às galinhas, por aqui ando a jardinar, ou a varrer, 

ando aqui na lida. 

 

P: E à tarde? 

R: À tarde é conforme, umas vezes ando por aqui também no mesmo, 

outras vezes tenho “léo” e vou para outros lados, às vezes se tiver “léo” 

também vou a casa das comadres, é conforme calhar. 

 

P9: Então já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova; e 

agora o que faz durante o dia para se distrair? 

R: Para distrair, olha aliás hoje já andei a cortar lenha para passar o tempo, 

para distrair, cortar lenha, acartá-la ou mudá-la, pôr comer para o gado, 

tenho sempre que jardinar (…) lavar, lavar roupa (…). 

 

P10: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas. Existe alguma coisa que 

gostava de fazer para se distrair e não faz? 

R: Olha, às vezes gostava de fazer certas coisas, que fazia dantes e agora 

não as faço: fazer renda, lembra-me muita vez (…) ah fazer o que fazia 

dantes, mas eu agora já não tenho, já nem vejo, nem tenho paciência para 

certas coisas (…) entretenho-me mais por aí, ou vou fazer isto ou vou fazer 

aquilo, para passar o tempo, não se fala com ninguém, não se vê ninguém. 

 

 

 

 

“léo” – designação regional correspondente a disponibilidade. 

“ganau”  - designação regional correspondente a gado. 



 

P11: E então, alguma vez pensou em como gostaria de passar os dias, 

quando tivesse mais idade? Alguma vez pensou nisso? 

R: Eh (…) pensei gostava de ter companhia para passar o tempo bem, 

pronto e que fosse sempre ou falarem as coisas que às vezes a gente com 

pessoas que se entenda, (…) mas às vezes a gente não pode falar as coisas 

para se entender, depois calo-me, não digo nada!!  

 

P: Então, como está a passar agora os dias? É muito diferente do que 

passava antigamente? 

R: Ah pois é! É diferente, antes era passava o tempo com umas ou com 

outras, ria-se ou dizia-se isto ou dizia aquilo, pronto e agora já não, não 

falo com ninguém aqui (…), sozinha [triste] é mais fácil eu andar a falar 

sozinha do que (…) gostava falar, pronto assim com pessoas, ou com os 

netos, ou a gente gostava (…), pronto de ter assim com pessoas, conversar 

com elas, ou com uma colega ou assim, é a hora assim que me sinto 

melhor, é quando estou assim a falar com outra pessoa de fora, pronto, 

distraio-me e fico contente, satisfeita e (…) é quando tenho mais alegria, é 

quando falo assim com alguém com pessoas de fora, outra pessoa de fora, 

fico mais satisfeita! 

 

 

P12: E diga-me lá, é feliz da maneira como passa os seus dias? 

R: Sou (…), se me falarem bem ando feliz, agora se me falam mal, matam-

me, fico logo atravessada. [triste]  

 

P: A senhora mudava alguma coisa? 

R: Mudava (…). 

 

P: O quê? 

R: Para bem; falam-me contra, já não fico bem (…) mas nunca digo nada 

de nada, que não esteja a “sacanar” também [marido], e depois com quem 

falo? Depois pica por tudo e por mais alguma coisa (…). 

 

“Sacanar”: designação regional correspondente a atormentar. 



Entrevista Gracinda (66 anos, casada, curso superior, professora do ensino 

primário, reformada, INI) 

 

P1: Como é que se chama? 

R: Gracinda. 

 

P2: E que idade é que tem? 

R: Tenho 66 anos, tristemente mas enfim (…) queria ser mais jovem mas 

não pode ser! 

 

P3: Conte-me lá, qual era a sua profissão? 

R: A minha profissão era professora primária, ou seja agora o 1º, 

professora do 1º ciclo do ensino básico, não é?! 

 

P4: Diga-me lá, andou na escola? 

R: Andei na escola, fiz a primária até ao 4º ano, depois fiz o 5º ano antigo, 

que corresponde hoje ao 9º ano, a seguir fiz o magistério primário (…), pois 

já a trabalhar ainda me fui aperfeiçoando fazendo o 7º ano do ciclo 

complementar, que corresponde ao 11º ano, penso eu?! E (…) reformei-me 

em 2000! 

 

P5: A senhora é solteira, casada ou viúva? 

R: Eu sou casada. 

 

P6: Conte-me, há uns anos atrás, o que fazia durante o dia? 

R: Portanto, dava aulas (…) e fazia alguma formação à noite ligada ao 

ensino, não é [?!] e fazia a minha actividade doméstica, em casa e ainda 

gostava muito de trabalhar no jardim, sei lá! 

 

P7: Nessa altura quando tinha tempo livre, o que fazia para se distrair? 

R: Renda, fazia malha, ah (…) via televisão (pouquinho) e divertia-me, saía, 

ía à praia, era o meu lazer, não é?! Actividades de lazer, não é [?!], a praia 

ah (…), cinemas muito pouco, ir ao cinema ía muito pouco, passeava ao 

Domingo sobretudo, mas não todos os Domingos, não senhor! E (…) pronto 



lá às vezes quando acontecia viajava também, nas férias, sobretudo nas 

férias em tempo de trabalho, não se podia, não é?! 

 

P8: Então e agora, o que faz durante o dia? Por exemplo, de manhã? 

R: De manhã tomo o pequeno-almoço, dou uma ajeitadela à casa, se algo 

que vejo que não estava feito no dia anterior, ah (…) vou logo ao quintal, 

gosto de ver o sol, as plantas e (…) faço, portanto leio um bocadinho 

sobretudo livros do curso da Universidade Aberta, depois faço o almoço, 

almoço e vou fazendo assim uns intervalinhos vou lendo sobretudo quando 

tenho exames próximos. Ah (…) às vezes também vejo um bocadinho de 

televisão quando dá programas que me interessam, não é [?!]; e também 

saio para fazer as minhas compras (...). 

 

P: E à tarde, o que costuma fazer? 

R: À tarde é geralmente o mesmo género, não é?! (…) Portanto (…) volto a 

ler um bocadinho, ando sempre, de vez em quando, leio e também leio uma 

revista, não é?! Vou buscar o correio, leio o correio [risos], respondo ao 

correio, vou ao correio também, se necessito e também vou conversar um 

“bocadinho”, dar um “bocadinho” de apoio sobretudo a pessoas que 

encontro, a dona Justina, se eu vou e não lhe dou uma “palavrinha”, fica 

triste, a Ana (mas não demoro muito!), a Justina, são todas viúvas, a 

própria Ermelinda não é?! E que vejo que necessitam de uma “palavrinha”, 

não é um virar as costas, não é?! Eh, depois continuo o jardim ou a casa ou 

a leitura, ligada oh sei lá!! Malha e (…) agora fazer malhas, rendas e assim, 

já não, já tenho tantas rendas e tantas coisas que já não (…) desinteressei-

me completamente (…) e pronto à noite depois de jantar, gosto muito de 

ver o noticiário, o das oito e o das dez (gosto de ver!), gosto de ver muito 

os “Pós e Contras” e às vezes entrevistas também na televisão e agora eu 

fujo de ver telenovelas, fujo muito de ver porque fico de tal maneira 

interessada naquilo e vejo muitas vezes as minhas coisas e a telenovela que 

me está a prender é “Fascínios”, não sei se conhece?! (…) Há ali muita 

corrupção e eu quando se trata de pessoas malandras, mafiosas, interessa-

me ver! Mas isto também na vida real, também acontece! E talvez seja por 

isso que me interesse ver, não é?! E sei lá, são mais estes os programas 

que vejo. Geralmente deito-me meia-noite, onze e meia, só quando é os 



“Prós e Contras”. Ah! Pronto, às vezes também há programas tarde muito 

engraçados com aquela senhora Pinheiro? (…). Como é que é? Maria 

Pinheiro??: Júlia Pinheiro! E (…) tem programas muito engraçados, ainda há 

dias até eu estava a ver um, mas (…) vejo que tenho outras coisas a fazer 

tenho que deixar, não posso estar a ver! Vejo que tenho isto da 

Universidade Aberta ou tenho roupa para passar a ferro, ou tenho (…) a 

casa de banho, porque não tenho mulher a dias!! [risos] E quem é que tem 

que fazer, não é? E pronto, é sim? Não sei (…). 

 

P9: Então, já falámos do que fazia quando era mais nova; e agora o que faz 

durante o dia para se distrair? 

R: Gosto muito de ir ao quintal, observo as árvores, coisas que antigamente 

não tinha tempo, a minha vida era sempre a correr, não sabia se o fruto 

vinha depois da folha ou a folha depois do fruto e começo a observar e acho 

a Natureza linda, porque realmente apresenta-se fenómenos muito, 

portanto a própria evolução do fruto da árvore, dos próprios bichinhos, não 

é?! A formiga a subir e destrói as folhas, eu vou buscar o borrifador, meto-

lhe água e um bocadinho de produto da loiça, borrifo as árvores, (…) mas 

como a própria formiga destrói as árvores, e as próprias folhas, fruto, 

também me ensinaram uma outra maneira de combater a formiga: enrolar 

um saquinho de plástico ao tronco da árvore (pequenino ou grande) e meto 

um bocadinho de pó à volta e não na raiz no fundo porque rega-se e as 

características desaparecem, não é? E então a formiga chega ali não passa 

do plástico para cima, já não destrói a árvore, ah (…) meto-lhe o produto 

passado cinco minutos ou dez, só lavo a árvore com a mangueira, e 

portanto às vezes colho fruto, o fruto, o próprio fruto, tenho muitos frutos 

no quintal, agora por exemplo a tangerina e a laranja e (…) apanho para a 

fruteira, não é?!. Outra dou (…) e o próprio (…) planto também às vezes 

umas plantas, não é?! 

Para me distrair ocupo o meu tempo também (…) naquele instrumento 

[órgão] onde toco (…) a canção “Música no Coração”, é o que eu gosto, a 

canção “Parabéns a Você” e uma canção de Natal, muito pouco! Ocupo 

também o meu tempo a ler algumas disciplinas da Universidade Aberta, em 

que estou inscrita e realizo os exames respeitando o respectivo calendário 

(…), vejo alguns programas televisivos como as “Tardes da Júlia”, “Prós e 



Contras”, entrevistas, noticiários e a telenovela “Fascínios”. À segunda-feira 

vou ao ginásio, onde pratico a ginástica de Pilatos e convivo com as 

colegas. 

 

P10: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas. Existe alguma coisa que 

gostava de fazer para se distrair e que não faz? 

R: Gostaria muito de ir à Itália, para acompanhar mais de perto o meu 

filho; e gostaria de viajar mais, sem dúvida, não é?! Tenho é medo de 

andar de avião! Portanto, isso foge-me, é um bocado também verdade. 

 

 

 

P11: Diga-me, alguma vez pensou como gostaria de passar os dias, quando 

tivesse mais idade? 

R: Sim, já pensei que gostaria de passar os dias em minha casa, não ir para 

um lar, divertir-me bastante, dançar, mas como o marido não gosta, não 

posso dançar!! [triste] Terei que ficar a olhar para os outros, que também 

me divirto a ver, também gosto de ver os outros a dançar, diverte-me 

muito!!  

  

P12: É feliz da maneira como passa os seus dias? 

R: Sim, porque faço o que gosto, faço o que gosto, portanto, (…) isto 

jardinagem, portanto actividade doméstica, passeio, vou almoçar de vez em 

quando com as colegas, para recordarmos os nossos e para nos irmos 

vendo e (…).  

 

P: Mudava alguma coisa? 

R: Mudava, gostava de fazer natação, mas devido ao meu problema 

asmático não devo fazer (…). 

 

 

 

 

 

 



Idosas institucionalizadas (II) 

 

Entrevista Gertrudes (90 anos, viúva, sabe ler e escrever (não sabe o ano 

de escolaridade!), agricultora, reformada, II) 

 

P1: Diga-me lá, como se chama? 

R: Gertrudes. 

 

P2: E que idade é que tem? 

R: Que idade tenho! Fiz 90, no dia 2 de Outubro. 

 

P3: E então, andou na escola? 

R: Pouco tempo (…), não havia tempo, naquele tempo não éramos 

obrigadas a ir (…) e depois o meu pai tinha muita fazenda e não queria que 

a gente fosse para ninguém, tínhamos de trabalhar nas fazendas que ele 

arranjava. 

 

P: Não chegou a andar na escola, então? 

R: Cheguei a andar na escola, mas pouco tempo, porque depois a minha 

mãe, saí de lá nem sabia juntar as letras (…) mas havia lá uma senhora, 

que era professora, era esposa de um mestre da música que lá havia, 

chamavam-lhe o Fernando (parece que estou eu a vê-lo!), dava aulas assim 

de noite, para estas pessoas que queriam aprender mais, e então a minha 

mãe começou-lhe a pagar cinco escudos por mês, veja lá bem! Cinco 

escudos, o que é que a gente faz hoje com cinco escudos! E andei lá então 

não sei que tempo, agora não me lembro. 

 

 

P: Não se lembra até que ano? 

R: Não, não me lembro nada disso! A gente não apontava nada dessas 

coisas! Depois pronto, comecei a crescer, a ser crescida, comecei a namorar 

(ou a namorarem-me!) e (…) e depois escreviam-me cartas e eu tinha de 

responder! [risos] Eu tinha lá uma cunhada, que Deus nosso Senhor já a 

levou, que era muito minha amiga que me ajudava a escrever. Depois 

comecei a acostumar-me e já as fazia sozinha, já escrevia as cartas 



sozinha. Tanto que o meu marido esteve na África e eu é que escrevia, ele 

escrevia-me e depois a resposta da carta dele eu é que escrevia. E assim 

me acostumei, mas olhe menina, agora já me estou a esquecer, já não 

escrevo há que tempos, a gente dantes, era tudo por cartas, mesmo para a 

família e para os filhos, era tudo por cartas. Agora já há estes telemóveis, o 

correio agora já não tem assim muita carta, já não trabalha por minha 

conta! [risos] 

 

P4: Então, e conte-me qual era sua profissão? 

R: A minha profissão? A minha profissão era muito simples, era muito 

simples, era muito preocupada, era o marido, era os filhos, era a casa, era 

a fazenda, era o gado, era tudo, a mulher é que tinha de tomar conta disso 

tudo. Era a comida, era a limpeza da casa, era a criação dos filhos, não tive 

muitos, mas sempre foram quatro (…) essa, que nasceu primeiro, morreu 

com três meses, depois veio a minha filha Alexandra, que penso que aí 

está, não está aqui, mas está em Lisboa, penso eu. Depois tive um aborto 

(…) dentro de mim um mês. Caí num “pocito”, depois a criança assustou-se 

e morreu. Um mês que ele andou dentro de mim, o senhor Dr. Tavares 

(você não conheceu o Dr. Tavares?) - dizia para o meu marido, (eles eram 

mais ou menos da mesma idade, eram da mesma da terra, eram daqui de 

Ourém, esse Dr. - não se lembra dele? - mas era o meu médico) e disse ao 

meu marido: “- Ó António tu tiveste muita sorte!”, bem em eu não morrer 

também, andar com a criança dentro de mim um mês morta, é alguma 

coisa! Pronto, não tinha de morrer nessa altura, tenho de morrer noutra. E 

era assim a nossa vida! A gente levantava-se era logo pensar no almoço, 

fazer o almoço para o marido, que era às nove horas, naquele tempo o 

almoço era às nove horas, depois havia o jantar, era ao meio dia e depois a 

ceia (a gente chamava-lhe a ceia) era à noite, era três vezes que [risos] 

não havia lanches, era assim a nossa maneira de ser. [risos] Depois 

tínhamos o “gadinho”, criámo-lo, tinha marrãs “criadeiras”, tinha duas e 

três marrãs “criadeiras”. Sabe o que é que é? A gente tomar conta de 

“bacorinhos” pequeninos. Ora aquilo é uma preocupação muito grande, que 

a gente arranja, se ela [marrã] os pisa, começa logo a “chiar”, a gente lá 

vai a correr. [risos] É limpar os currais, naquele tempo a gente limpava os 

currais, no tempo da casa dos meus pais não, ponha-lhe o estrume e não se 



estava lá a fazer limpezas aos currais, mas depois havia aquela coisa de 

criar “criadeiras”, criar os “bacorinhos” para vender e que leva grande 

preocupação que a gente tinha! Não tínhamos sossego nenhum, a vida 

daquele tempo, menina não tínhamos sossego nenhum, nenhum, nenhum. 

Acabávamos de fazer o almoço, tínhamos logo o jantar, depois pensar na 

ceia, depois fazer a limpeza à casa conforme a gente podia (…) era assim a 

nossa vida! Depois ía sachar as couves, ía sachar as batatas, “mondar” a 

vinha, era tudo, era apanhar a azeitona, era apanhar as uvas, era apanhar 

as vides da vinha, era fazer aqueles “molhinhos”, tínhamos sempre que 

fazer no campo e era a nossa casa! 

 

P5: A senhora é solteira, casada ou viúva? 

R: Eu? Sou viúva [risos] já há dezoito anos. 

 

 

P6: E conte-me, há uns anos atrás o que fazia durante o dia? 

R: O que é que eu fazia durante o dia? Era isto!! Era isto assim, mais nada! 

Ainda queria mais, mais trabalho. [risos] A gente tinha que tomar conta dos 

filhos, tínhamos de os vestir e mandá-los para a escola, tínhamos de cuidar 

deles, ver se eles andavam “lavadinhos” ou não, também temos aquela 

preocupação, pois temos! Era o “gadinho”, tratar dele, andávamos sempre 

a dar o almoço, dar-lhe o jantar e dar-lhe a ceia também e limpar-lhe os 

currais, e era os currais deles e era a nossa casa. Então ainda queria mais 

trabalho? E íamos para a fazenda. [risos]  

 

P7: E nessa altura, quando tinha tempo livre o que fazia para se distrair?  

R: Nunca tinha “distraimento” nenhum, o meu marido às vezes era amigo 

de ir às festas e depois dizia-me assim: “- Olha, hoje não faças almoço, que 

a gente vai jantar fora”; era muito amigo de, porque a gente tínhamos aqui 

uma oficina em Ourém, o meu marido tinha aqui uma oficina de bicicletas, 

de bicicletas. Sabe onde é a Pensão Simões? Sabe? Sabia onde era Pensão 

Simões? Onde está aquele prédio agora muito grande?  

 

Marrãs “criadeiras” – designação regional correspondente a suíno em procriação. 

“Mondar” - designação regional correspondente a desramar. 

“Bacorinhos” - designação regional correspondente a  leitão. 



Que é dos Verdascas? – [grupo empresarial] O meu marido foi para a África 

esteve lá 3 anos e tal e depois veio, ele queria arranjar uma maneira de 

viver sem andar, porque ele até aí, era serrador das fábricas, era capataz, 

esteve no Estremadoiro de Seiça, esteve lá também a ser capataz de 

muitos, que trabalhavam nas fábricas de madeira, sabe o que são fábricas? 

Ele quase sempre tinha um posto maior na fábrica, era assim muito 

inteligente e bem apresentado, era, era! E depois as pessoas também 

gostam de ter uma pessoa na casa para atender os fregueses que saiba 

falar, que saiba apresentar, o meu marido era desses! Não é para o estar a 

gabar, mas era a posição dele era sempre na mais alta, mesmo em serrador 

(quando era aqui nos Verdascas). Nunca ouviu falar nos Verdascas? Eles 

tinham por aí muitos prédios, até aqui em Fátima eles tinham 2 prédios. 

Parece que ainda os têm, já têm vincos, já velhos mas naquele tempo, era 

bons ainda. E ele trabalhava para eles e trabalhou (…) como lhe digo no 

Estremadoiro de Seiça e trabalhou em muitas, em muitas fábricas e 

também foi convidado para ir para a França, para ir para a mesma coisa, 

mas ele depois em vez de ir para a França, foi para a África (…). Foi o pior 

que ele fez, porque da França tinha reforma e das Africas não há reformas 

do Estado, está a ver? Ás vezes aí, também se perde muito! 

  

P8: Então e diga-me o que faz agora durante o dia? 

R: Agora? 

P: Por exemplo…de manhã? 

R: Então agora olhe, de manhã estou a dormir [risos], depois levanto-me 

como agora aconteceu, elas [funcionárias da instituição] arranjam logo 

coisitas para fazer. Olhe ontem estivemos a fazer (…) mais eu e a dona 

Carmo. Não sei se a menina conhece a dona Carmo? É da minha idade, é do 

mesmo ano, fez os mesmos anos, no mesmo mês, só que não foi no mesmo 

dia. Eu sou mais velha que ela dezassete dias, também fez os mesmos 

noventa e elas [funcionárias da instituição] têm sempre aqui pontos para 

fazer, elas vêm ter com a gente as duas, para a gente os fazer. [risos] 

Aquela “maquinazinha”, que está ali foi a minha filha que ofereceu para 

aqui, para a casa e elas [colegas da instituição] gostam muito de trabalhar 

na máquina, eu também tenho lá uma igual, tenho lá uma igual e já há 



muito tempo que eu não coso, mas olhe eu já não vejo, já não estou para 

me estar a ralar com isso. 

 

P: Então, durante a manhã levanta-se …  

R: Levanto-me e elas dão-me qualquer “coisinha” assim a fazer à gente e 

como eu ía a dizer. Vem aí uma senhora talhar uns “bonequinhos”, uns 

“vestidinhos”, uns “fatinhos”! Diz que é para pôr lá cheiro dentro! [risos] 

Mas a gente tem de fazer aquilo, tem de ter um certo ponto, uma certa 

“temperadura” para aquilo ficar engraçado; se eu faço as coisas gosto de as 

fazer bem ou não fico bem, se não ficam bem feitas! Então a gente pensou, 

ontem, porque a gente já não vê, agarramos na agulha mas já não vemos 

bem (como quando éramos novas, nem pensar!). A gente agarra na agulha, 

é mais, sei lá como hei-de dizer? (…) Por tacto, nós vamos vendo onde 

enfiar a agulha, para o ponto ficar “certinho” e depois a gente fica “moídas” 

quando não faz aquilo à nossa vontade! E o pensarmos de coser aqueles 

“fatinhos” à máquina e o ponto desta máquina é muito bonito, faz um ponto 

muito bonito, eu tenho uma igual! E então, mas é a dona Carmo que cose! 

Eu alinhavei e ela coseu. Agora não sabemos quem nos ralha, se ficará 

contente de a gente coser aquilo à máquina ou ser à mão, a gente é que já 

não vê e aquilo cansa-nos a cabeça porque eu tive ali com isso a fazê-lo e 

depois a minha cabeça já me doía, estava assim uma coisa (…) mal disposta 

e depois fui-me deitar, fui lá para cima para o quarto e fui-me deitar (…). E 

é assim, a gente já não pode fazer o que a gente fazia, menina! 

 

P: Então e diga-me, à tarde o que costuma fazer? 

R: À tarde? 

R: Então é mais ou menos a mesma coisa! Pois é! Ou estamos a fazer  

“saquinhos” para encher, almofadas para fazer, outras vezes vou 

adiantando os retalhos, porque dão para aí muita coisa dessas, dão para aí 

(…) e a gente começa a endireitá-los para depois se coser. E vamos assim 

fazendo coisitas! 

 

 

 

“temperadura” – designação regional correspondente a  vocação. 



P9: Então já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. E 

agora, o que faz durante o dia para se distrair? 

R: Ó filha, é isso! Dão estas “coisitas” é para a gente se distrair, para a 

gente estar entretidas, porque eles não vão vender aquilo (e talvez haja 

coisas que eles vendam, não sei!). E é assim, que a gente passa o tempo; 

aqui é assim! Mas custa a passar! A gente está sempre aqui sentada. A 

gente lembra-se da nossa vida, o que fazíamos, que agora chego a minha 

casa, já não vejo as coisas como eu via, a casinha estava sempre 

“arrumadinha”, estava sempre “ajeitadinha”, sempre tudo “varridinho”, 

tudo “lavadinho”, em volta da casa tinha muitas flores, agora chego lá, as 

“florinhas” querem que a gente converse com elas. Sabe o que é que quer 

dizer? É andar sempre ao redor delas, a tirar uma “ervinha”, a sachá-las, a 

pôr qualquer “coisinha” para elas crescerem, para elas estarem bonitas, era 

a nossa vida, era assim; pois era! 

  

P10: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas… Existe alguma coisa, que a 

senhora gostava de fazer para se distrair e que não faz? 

R: Então (…) faço o possível para fazer; se não fizer é porque não posso! 

 

P: Mas não há nada que gostasse de fazer? 

R: Eu gostava de fazer muita coisa, que a gente não aprendeu! Porque a 

gente nem todas sabemos tudo! Umas sabem costurar bem, outras não 

sabem, outras sabem bordar e (…) outras não bordam porque não sabem, 

outras gostavam de fazer renda, não fazem, eu sou uma delas, nunca 

aprendi a fazer renda, mas bordar fazia, isso gostava muito de bordar! 

Agora também já não, a vista não dá! Eu fiz o meu enxoval todo, agora já 

não é preciso a gente a fazê-lo, agora compram-no feito. É ou não é? Pois 

é! Agora compram tudo e mais alguma coisa, também já “bonitinho”! Eu sei 

pela minha filha, porque pronto, ela tinha enxoval que ela fazia, mas depois 

também passou a comprar e a casa dela agora é um “brinquinho”, a casa 

dela é um “brinquinho” agora. É assim, a gente é conforme as épocas, a 

gente está assim umas épocas, que a vida não dá para a gente fazer o que 

gostava, às vezes o tempo não chega (…), mas o que aprendi, gostava de 

fazer e fazia, agora nem que queira, já posso, já não vejo (…), o nosso 

“jenique” da idade já não dá, não! 



 

P11: Alguma vez pensou como gostaria de passar os dias, quando tivesse 

mais idade? Alguma vez tinha pensado nisso? 

R: Não, não filha! Nem nunca pensava vir para estas coisas. Nunca! (…) 

Tanto que os meus filhos para me convencerem para vir para estas casas, 

eles (…) pronto trabalharam quer dizer, fizeram-me ver: “- Ah mãe você” e 

não filha, eu agora para estar em casa, eu passava mal (…) sozinha, porque 

a gente já não tem aquele “jenique” para fazer as coisas, (…) pois não! Isso 

até aí é diferente, não temos já, não nos lembremos do que poderia ser 

melhor para a gente comer ou para a gente o fazer, a gente já não se 

lembra, já não (…), porque eu fazia a comida muito saborosa, quando o 

meu genro, quando (…) lá iam a minha casa, que eles casaram e foram 

para Lisboa, (tanto um como o outro, tanto a minha filha como o meu 

filho), ele estava na tropa, ele foi para lá em tropa aos 17 anos e depois lá 

começou a estudar, o meu filho, ele depois aprendeu e hoje é mestre! 

[risos] (…) Já não está na banda, já saiu, mas gostava; está reformado já, 

já está reformado. De maneira que (…), tem a vida encaminhada.  

E a minha filha também, também tem umas “mãozinhas” que faz o que ela 

quer, o marido também lhe dizia que ela tinha umas “mãozinhas” de ouro, 

faz o que ela quer (…), faz, faz cortinados, faz “coisinhas” mais fazendeira 

mesmo, lá tem uma “lojinha” na Póvoa de Santa Iria e pronto, também não 

me envergonho de os apresentar (…) graças a Deus! O que é que não 

estudo tanto como o irmão, casou-se com dezoito anos e depois a vida 

correu-lhe bem, os primeiros anos depois de casada, mas depois o meu 

genro era uma pessoa que (…), desejava-se com as outras também, 

compreende? E depois ela não engoliu aquilo (…) e deixou-o. Levava-as 

para casa, sabe? E aquilo é custoso! É custoso de roer! A menina não sabe 

o que é isso, mas se a menina se casar (naturalmente namora), se o seu 

marido for homem que gosta de andar com outras, a menina não gosta! 

Não gosta, é impossível!! Eu cá não gostava, que ele uma vez, o meu genro 

é Ricardo, chama-se Ricardo e eu disse: “- Ah Ricardo é a pior coisa que 

podem fazer a uma mulher, é fazerem esse trabalho, é fazer (…) vocês 

andarem com as outras!” Porque a gente ganha, a gente ganha um certo 

 

“jenique” – designação regional correspondente a força/vigor. 



amor aquela pessoa que vamos receber, quando se namora, já se sabe dar  

o valor, o que é gostar daquela pessoa (nosso Senhor nos tem estimado) só 

deve ser! A gente ganha-lhe um amor, que é tudo, tanto que deixamos os 

nossos pais para se juntar a uma pessoa, que não conhecemos não é? 

Então aquilo é mesmo já feito por Deus! Porque a gente vai deixar pai e 

mãe, para se juntar com uma pessoa que a gente, (…) pronto não conviveu 

com ela! E a gente depois, temos que ser, temos que ser, tudo para eles, se 

assim não for, é mau! E então, a gente, a gente como mulher gostamos que 

eles também nos respeitem, quando a gente não somos respeitadas pelo 

marido, a gente já não se sente bem (…). A nossa vida já não anda bem! E 

foi o caso ali, e é de outras infelizmente!!; acontece muito agora (…). 

 

P12: Então, e agora a dona Gertrudes é feliz da maneira como passa os 

seus dias?  

R: Não, não sou feliz! Sinto-me infeliz sem o meu marido, gostava muito 

dele e foi o tempo que passei com ele (…), eu casei com 28 anos, nunca 

tinha conhecido outro homem, não é que eu não tivesse tido muitos 

pretendentes (…), tinha, tinha muitos pretendentes, já quase todos 

morreram e já tenho rezado pela “alminha”, porque eles sempre me 

respeitaram, porque a gente se quisesse ser respeitada, temos que se dar 

ao respeito, está bem?! Eu confesso, que isso tinham para comigo, eu não 

era aquela cabeça no ar, que há muitas raparigas que são vaidosas, e 

pronto (…), mas eu vivia a minha vida honestamente, graças a Deus! 

 

P: Aqui, é feliz como passa os dias? 

R: (…) Sou e não sou! Porque elas [funcionárias da instituição] são muito 

“boazinhas”, tenho de confessar (…), quem trata de mim são muito 

“boazinhas”, são muito simpáticas, não tenho queixa de nenhuma, 

nenhuma!! Elas [funcionárias da instituição] beijam-me, elas vejo que elas 

gostam de mim (…), mas (…) é impossível eu agora ser o que era (…) já 

não ter aquela vida como eu tinha (…) e depois tenho de me conformar! 

Porque não é que eu diga, pois sempre fui feliz, eu gostava de ter a vida 

que eu tinha, mas o tempo passou (…) pronto! Aí já não há mais nada. 

[risos] Tenho de conformar. [risos] Não é que me sinta feliz, feliz, mas 

podia ser pior! A ter esta idade, podia ser pior! Podia estar numa casa onde 



(…) me tratassem (…) mal, porque há casas destas que pronto. Não sei se a 

menina me compreende, o que eu quero dizer? Que não são estimados (…) 

e aqui até à data tenho sido. O que eu tenho, é aquela coisa de estar em 

minha casa (que era onde eu gostava de estar), mas não pode ser, é 

impossível! Aí não há nada a fazer, pois é! (…) Aí não há nada a fazer 

[risos], agora tenho de me conformar (…). 

Rezo muitas orações e até a do terço, tenho dias que rezo o terço três 

vezes ou mais, e ofereço a Nossa Senhora pelas pessoas, “coitadinhas” que 

não rezam, não têm vagar, porque há muitas que não têm tempo para isso! 

(…) É assim, e estou a pensar que Nosso Senhor me trás cá, é porque eu 

faço cá alguma coisa. [risos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Carmo (90 anos, viúva, sabe ler e escrever (não andou na 

escola!), agricultora, reformada, II) 

 

P1: Diga-me como é que se chama? 

R: Carmo, o meu nome é tão pequenino! Dizia a minha irmã que (…) eles 

não me puseram o nome todo porque julgavam que eu morria, era tão 

“miudinha”, tão “pequenina” e afinal ainda aqui ando, com 90 anos e (…), já 

fiz 90 anos no dia 19 de Outubro. Nasci em 1917. 

 

P2: Então, e conte-me qual era a sua profissão? 

R: A minha profissão era (…) era trabalhar no (…) que calhava (…): era tirar 

água, era cortar erva, era apanhar milho, era ceifar trigo, era cuidar dos 

meus filhos, era assim (…) nunca tive profissão (…). A nossa vida naquela 

altura era mesmo assim, não havia (…), não havia nada, nem havia 

profissão, nem assim, naquele tempo não havia nada (…). 

 

P3: E andou na escola? 

R: Não, nunca fui à escola (…). Nunca fui à escola, mas ainda cheguei a 

escrever cartas para a França e para os pretos, lá para lá dos pretos, para 

um cunhado meu, que estava lá e a mulher não sabia e foi só de um irmão 

meu (que Deus o tenha lá em descanso) que me ensinou num ano antes de 

eu me casar (no Inverno). Eu casei-me em Fevereiro e naquele Inverno é 

que ele, só perguntei estavam a falar nas visitas, que eram caras e que não 

havia dinheiro, naquele tempo não havia dinheiro e eu livre de tais coisas, 

disse-lhe assim: “- Houve lá, queres-me ensinar o meu nome? - Não me 

dás visita, nem eu te dou a ti nenhuma, nada (já era casado). - Ensinas-me 

o meu nome? - Ensino, então não ensino porquê? (ele já era casado)”. Eu 

assisti na Feteira e ele vivia nos Arneiros (Fontaínhas da Alaia), ía lá mais 

um irmão meu (mais novo, também já morreu) e pronto! (…) Foi assim (…). 

Mas eu tinha muita boa ideia, muita boa cabeça, muito boa. Ele dizia-me 

assim (dizia para quem falava): “- É pena esta rapariga não ir estudar, esta 

rapariga aprende tudo quanto lhe ensino”. Aprendia, fazia contas, contas de 

cabeça, nunca me engava nas contas. Eu tinha uma ideia, uma ideia assim 

muito boa! Agora não, agora já não posso, a ideia começa a fugir. [risos] 

 



P4: A senhora é casada, solteira? 

R: Eu sou viúva. 

P4: É viúva (…). 

 

P5: E, conte-me há uns anos atrás, o que fazia durante o dia? 

R: Era só (…), fui criada como lhe digo. E depois de casada foi mais criar os 

meus filhos e da casa, e também ía à fazenda mais o meu marido. É assim! 

(…). Porque nessa altura, não havia, não havia dinheiro, não havia roupa 

para se comprar, não havia, costurava bastante, mas não era, não era 

ofício, porque eu nunca aprendi a costura, mas fazia a roupa para os meus 

filhos e para os meus irmãos (quando era … mais solteira, casada) ainda 

depois de casada bastante tempo, hei!!! Muito tempo! 

 

P6: Nessa altura, quando tinha tempo livre, o que fazia para se distrair? 

R: Hei! A gente nunca tinha tempo livres, nunca tinha, nem praticamente 

nunca tinha tempos livres. A minha vida foi sempre, sempre a trabalhar, 

porque tive muitos filhos, sou mãe de bastantes filhos (…), tenho (…) agora 

não tenho, agora só tenho nove (…) mas tinha dez (…), eram bastantes e 

passava a minha vida assim, e bastante preocupada, era (…). 

P: Passava o tempo a trabalhar? 

R: A trabalhar, pois! E tomar conta dos filhos (…) a vida era assim (…). 

 

P7: Então, e agora o que costuma fazer durante o dia? 

R: Agora, aqui? 

P: Sim, de manhã? 

R: Olhe, olhe ainda hoje, fiz, porque eu tenho bronquite asmática e sinusite 

(…) ah (…) e então às vezes faço vapores, então foi o que fiz, fiz vapor e 

ontem também fiz (…) e fiquei mais um bocado na cama, porque a gente 

fazer vapores e ir para a rua, acho que não é grande coisa. E então fiquei 

assim, cheguei aqui a baixo eram onze horas, vi a loiça em cima da mesa, 

toda, fui pôr a mesa! Foi o que fiz e dou uns pontos de vez em quando, às 

vezes faço até demais (…). 

 

 

 



P: E à tarde, o que costuma fazer? 

R: É mais isso, assim. Lá às vezes, abalemos, vamos dar uma volta (mais 

esta que passou aqui, que é a dona Francelina) e é assim que eu passo o 

tempo. Antes quero, que eu quero estar sentada! Porque as minhas colegas 

até me dizem assim: “- Oh dona Carmo, você não se poupa nada, não sabe 

que tem noventa anos?”. Olha, seja o que Deus quiser! A gente, eu sinto-

me melhor a fazer alguma coisa, que eu me sinto parada, não me sinto bem 

parada, parada; não estou bem. É assim fui fazer, agora estava a começar 

a ir dar uns “pontinhos”. 

 

P8: Já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. Então, e 

agora durante o dia, o que é que gosta mais de fazer para se distrair? 

R: Olhe o que eu gosto mais de fazer, por exemplo pôr a mesa e (…) 

costurar. Não gosto assim muito (porque a nossa directora lá da … nos 

manda), não gosto muito de estar a pintar coisas, mas já tenho feito 

também isso! E não é porque não goste, outras vezes é coser à mão, as 

minhas mãos também já não são assim muito boas (…) e coisas eis que a 

gente não lhe acha jeito e depois foge a vontade de fazer, às vezes 

acontece! E pronto, é isto assim! 

 

P9: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas, existe alguma coisa que a 

senhora Carmo gostaria de fazer para distrair e nunca fez?   

R: Sei lá, já não estou certa (…) talvez várias coisas, não sei. 

 

P: O quê? Há alguma coisa específica que gostava de fazer e que não faz, 

nunca fez? 

R: Não sei, talvez haja, mas não estou certa agora. A minha cabeça agora, 

às vezes (…), fica esquecida! 

 

P: De um modo geral, faz o que lhe apetece e o que gosta fazer?  

R: É! (…) É! É! Ás vezes embora também faça aquilo que não gosto. 

P: O quê? 

R: É, por exemplo (…) gostava muito de escrever (…) mas agora perdi (…), 

porque esqueci-me das letras, comecei a não ter vista e depois esqueci-me 



das letras mas faço, o meu nome, faço o das minhas filhas, e aos filhos, o 

que quer que seja e (…) é o que faço. 

 

P10: Alguma vez pensou com gostaria de passar os seus dias, quando 

tivesse mais idade? 

R: Olhe, acho que nunca pensei nisso! Nunca pensei em ir para o lar, (…) 

nunca pensei, mas se eu vim, foi porque quis! Ninguém me cá pôs! 

P: E é muito diferente do que pensava? 

R: Ah sim! Onde estou é melhor (…), é melhor do que eu julgava. Mas eu 

vim para aqui, porque eu já tinha (…), já sabia mais ou menos o que era 

isto porque eu já tinha vindo cá um dia, passar cá um dia, e então resolvi 

vir porque vejo que os meus filhos estão mais descansados, porque eu sou 

uma (…) sou uma pessoa que não gosto (…), gosto de pensar em mim, mas 

também gosto de pensar nos outros (…), e às vezes penso mais nos outros 

do que eu penso mais em mim. As minhas filhas, as minhas noras às vezes 

comigo lá, todas me estimavam bem, fosse qual fosse, mas (…) às vezes 

sei que elas que haviam de ir aqui ou ir acolá e “- não vou porque tenho a 

mãe aqui”, não é? E depois (…) amanhã noutro dia caio numa cama doente, 

não é só uma que tem a obrigação de estar comigo (…) e as outras, e eu 

para andar em casa de uma, casa de outra (doente), assim (…), não (…), 

pensei que, que não era também grande coisa para mim nem para elas, 

porque elas chegam a casa das outras (…) irmãs, ou irmãs ou seja 

cunhadas, não sabem onde estão as coisas, casa de (…) noutras casas, não 

é? E eu pensei isto tudo (…), pensei isto tudo e disse que, um dia vim aqui 

um domingo e mais a minha filha, a Adélia. Não sei se conhece? A filha 

mais velha e mais a minha (…) neta, a Filomena. Sabe quem é? (…). Foi 

ela, foi ela que começou aqui a tratar da casa (…), mais outra senhora, que 

é a mulher do Carlos. Sabe quem é? Falaram nisso e então, fomos falar com 

o senhor prior e foram falar com (…) perguntar com quem é que ele havia 

de falar, eles acharam muito bem, depois foram falar com o senhor Bruno, 

depois foram falar, depois foram a Santarém e depois, muitas coisas!! 

Depois houve reunião, quase logo tudo apoiou e (…) agora quem está à 

frente, elas (…) a minha neta não anda muito porque ela (…) é assistente 

social, mas era para vir (…) disseram-lhe para ela vir para cá, para não se 

falar a outra, mas ela disse que não “- Não venho! Porque como eu tenho 



andado a trabalhar para aqui, hão-de pensar que eu quero encher o papo, 

mas eu graças a Deus não preciso disso”. Ela tinha trabalho para ela, ela 

trabalha em Leiria agora (acho eu) mas trabalhava nas Caldas (…). E então, 

falaram à dona Francelina. para aqui que é assistente social (…) e ela vem 

cá, cada vez que pode, a dona Francelina também, a dona Francelina não, a 

(…) como é que se chama, a outra senhora e pronto. Eu vim cá e mais elas 

no domingo antes da casa abrir, e eu disse-lhe para a minha Filó para a 

minha Filomena: “- Ó Filó quando é que cá arranjas um buraco para mim?” 

E ela largou-se a rir e disse-me: “- Ó avó, isso é breve!” Mas tudo a mangar 

que ela nunca pensou que eu vinha, que eu viesse para cá “isso é breve, 

vimos cá um domingo trazemos um “farnelzinho” de casa e mais a minha 

mãe e vimos cá comer um “farnelzinho” e “temos” cá uns poucos”, (está 

bem, calei-me!). Mas depois, isto no domingo, na segunda-feira disse-me 

assim a minha filha: “- Ó mãe o que é que você estava a falar com a Filó?  

- O que é que eu estava a falar, não ouvistes? - Ouvi, mas não sei o que é 

que isso quer dizer, se lhe arranjava para lá um buraco”. Foi tal e qual 

assim!.“- Então você quer ir para o lar?”, “- Então pois quero” (…) e então 

fomos assim. Ela começou a dizer, eu disse-lhe a ela: “- Fala com os teus 

irmãos (que eu nem falei com eles!), fala com os teus irmãos e se eles 

acharem bem eu vou”. Depois logo disseram que havia de vir logo em 

Janeiro, mas que havia de vir logo, isto abriu em Abril, em (…) Janeiro e 

vim para cá no dia 15 de Fevereiro (…), que então tinha lugar, mas que 

mais para a frente não tinha, depois vim. E vim, e estou contente, eu 

também não sou daquelas pessoas assim tão exigentes (…) e estou bem 

com (…) estou bem com qualquer coisa. Estou bem porque, está bem que a 

gente em nossa casa, se fosse em nossa casa está tudo bem, não é! Não 

estorvava ninguém (…) mas não era em minha casa, e as minhas filhas têm 

muito trabalho e precisam de trabalhar, para fora ou para elas, conforme 

(…) e pronto foi assim. A minha Adélia falou com os irmãos ou irmãs, uma 

coisa e outra e todos: “- Isso é com a mãe, a mãe é que manda!”. Depois 

vieram logo ver-me cá, cá ver logo e disseram: “- Olha que se não estiveres 

bem, amanhã ou outro dia, se não gostares de estar, a gente também não 

quer que esteja cá contra vontade”. Estou bem graças a Deus! Se alguém 

não está bem, é quem não vem de vontade, porque não pensa bem (…). 

 



P11: É feliz da maneira como passa os seus dias? 

R: É graças a Deus (…) sou, sou feliz, tenho muitos filhos, mas é a minha 

riqueza, não tenho outra (…), todos são meus amigos e eu sou amiga deles, 

gosto muito deles e pronto, eles vêm me ver, quase todos os dias cá vem 

um ou outro. 

 

P12: Mudava alguma coisa para passar melhor os seus dias? 

R: Pois está bem, se eu não viesse para cá? Pois muda porque assim não 

me estou a ralar com a vida deles e se eles tiverem saúde. Porque eu tenho 

uma [filha], que é professora de crianças, tem de andar todos os dias, 

tenho outras que têm restaurante, ela é que trabalha mais, que é 

cozinheira, tenho outra que tem electrodomésticos, que é a minha filha lá 

em baixo, a do (…) electricista, sabe quem ele é o electricista lá em baixo? 

Não! Tem uma casa (…), pronto tem muito trabalho, tem uma casa de 

electrodomésticos para o povo e pronto todos têm trabalho! E estou bem 

assim! As comidas não são bem, bem como as nossas, são diferentes, mas 

a gente come bem. Olhe, tomara muita gente! Tomara muita gente! É (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Francisca - (72 anos, casada, 2º ano Industrial, empregada de 

escritório, reformada, II) 

 

P1: Como é que se chama? 

R: Francisca. 

 

P2: Então, e que idade é que tem? 

R: 72 anos. 

 

P3: A senhora andou na escola? 

R: Andei até ao 2º ano (…) 2ºano industrial, naquele tempo havia 

comercial, industrial e liceu para a formatura. Hoje é mais fácil ou mais 

difícil, não sei! (risos) 

 

P4: E qual era a sua profissão? 

R: Empregada de escritório. 

 

P5: A senhora é solteira, casada, …? 

R: Casada há 52 anos (…) já fiz a bodas de ouro. [risos] 

 

P6: Conte-me há uns anos atrás, o que fazia durante o dia? 

R: Levantava-me, despachava as coisas de casa que era preciso, como 

deixar o almoço feito para o meu filho (que andava a estudar), ia para o 

escritório, ía almoçar com o meu marido, ou o meu marido ía almoçar 

comigo, voltava para o escritório, às seis horas saía, ía para casa fazer o 

trabalho doméstico, que qualquer mulher faz: lavar a roupa, arrumar, fazer 

o jantar, lavar a loiça. Às vezes ainda levava trabalho do emprego para casa 

para fazer (…) eu era empregada de escritório; em África vivi lá dezoito 

anos, era de expediente geral (…) vim para Portugal, em Lisboa (…) 

trabalhava em publicidade, que era “Inter Voz Publicidade”, que era 

concessionário da rádio Renascença. Portanto (…), nós angariávamos a 

publicidade, depois saía na rádio; um trabalho muito bonito, mas muito 

cansativo e no nosso país, então como é um bocado desorganizado (…) os 

clientes às vezes por exemplo lançavam uma campanha de um carro, que 

não precisava de ser lançado, não é?! Por qualquer motivo o carro, não veio 



naquele dia, e então foi anulada a campanha. Está a ver, isto a nível da 

rádio, uma pessoa no mesmo dia ter de cancelar uma campanha é um 

bocado difícil, não é?! Toda a gente fica contida, nomeadamente… Como é 

que é o seu nome? Por exemplo, o cliente telefonava que a campanha tinha 

de ser cancelada, o carro não saía para o mercado, às vezes teria que sair 

na primeira ou segundo “spot” da manhã, o que já não havia tempo de 

descansar, porque aquilo era gravado em fita, não é?! Tem os seus termos 

e era capaz de … Está a ver! Isto era de uma pessoa dar em doida, não é 

por exemplo: quatro “spots” de manhã, dois seria até às dez, das dez às 

doze outros quatro, depois das doze às dezasseis, outros quatro, depois das 

dezasseis às vinte outros quatro, até era capaz de vinte “spots” ou trinta 

por dia. É muito trabalho! Muito trabalho, bonito mas desgastante! E ao 

fim-de-semana passava a limpar a casa e a descansar e era, essa foi a vida 

assim; uma vida normal! Então não me posso dar por muito infeliz, porque 

já viajei pelo estrangeiro, já tive duas vezes em Inglaterra, tive na 

Alemanha, tive na Suiça, na Itália, em Espanha fui passar lá férias durante 

oito anos, perto de Alicante (…) conheço algumas coisas, tive em Paris (…) 

Itália, França, Espanha, de Espanha conheço Madrid, conheço aquela zona 

toda mais para o sul (…) para o norte conheço Madrid, conheço Alicante, 

depois por ali até mais para cima, Barcelona não conheço (…) aquela zona 

do norte não conheço (…) nunca cheguei a ir para lá (…) Só de passagem.  

Conheço Andorra, Suiça, Inglaterra, Itália (e como é que se chama, já não 

me lembro nome da terra…Praia de … ). Tive em Nice (…), que é uma praia 

de pedras (…) e mesmo assim já não me posso dar por infeliz! Há muito 

quem não saia do país (risos). Portugal conheço ponta à ponta, desde o 

Minho até à ponta de Sagres e até Espanha, até Monte Gordo, Vila Real de 

Santo António (…) Ayamonte (…). 

P7: Então e diga-me uma coisa. Nessa altura, em que tinha tempo livre, o 

que é que fazia para se distrair? 

R: Bordava ponto cruz, lia, sempre exercitei muito o cérebro com palavras 

cruzadas, com colher de sopa (…), sopa (…) sopa de letras, os enigmas das 

 

 

 

“Spot” – designação técnica correspondente a modalidade de anúncio publicitário na rádio. 



 

diferenças, sempre estimulei (…) passava o tempo, normalmente uma dona 

de casa tem sempre que fazer, não tem assim muito tempo para (…) lia 

(…), cozinhava, sempre gostei muito de juntar receitas (mesmo que não 

cozinhasse, mas gostava de as ter). A nível de saúde, sempre gostei de 

estar muito informada (…), quer dizer, acabei por não estudar, porque só fiz 

o 2º ano, porque eu era preguiçosa, julgava que a vida era fácil, mas 

consegui realmente um nível de vida razoável, mas também gosto muito de 

ler, de me instruir, de estar dentro de um pouco de música, dos 

compositores, de (…), quer dizer não sou culta, mas também não sou burra! 

[risos] E agora faço colares! Depois de adoecer tive muito tempo, dediquei-

me ao ponto cruz, por acaso até era para levar um (…) “albunzinho”, que 

tenho ali de fotografias, para mostrar à dona Carolina. Mas comecei a ter 

dificuldade em fazer ponto cruz e dediquei-me a fazer colares. Dizem que 

são muito bonitos, vendem-se bem, gostam muito que eu tenha este gosto, 

a dona Carolina diz: “- Qual deles o mais bonito!”. E é assim a vida! 

Entretanto vim parar a um lar, tive de me desfazer da minha casa, porque o 

meu marido também está com 81 anos e ele queria que eu viesse para o 

lar, senão tinha que arranjar empregadas, que às vezes entravam tarde e 

queriam sair cedo. E uma pessoa gastava quinhentos euros por mês, para 

afinal estar sozinha! Mas não vim sozinha, porque depois ele [marido] 

ficava também em casa sozinho. O meu filho vive cá em Fátima já há uns 

anos, eu vim para cá para estar mais perto dele, para ele nos dar apoio, 

para poder estar mais perto de nós. Deixava o meu marido em Lisboa, 

sozinho?! Não! Com 80 anos, dava-lhe qualquer coisa de noite, nem tinha 

quem o socorresse, nem nada. Então viemos parar aqui, estou muito 

satisfeita, porque isto realmente, eu não me considero num lar, só me 

considero num lar, quando estou lá em baixo ou quando vou almoçar, 

comer. Como vê, tenho aqui o meu quarto com as minhas coisas, coisas 

que eu tinha na minha casa. Enfim, cá se vai vivendo! 

 

P8: Então, e agora o que é que faz durante o dia? 

R: Levanto-me, tomo o pequeno-almoço na cama (isto aqui é um hotel!). 

Depois continuo na cama, a fazer os meus colares ou a ler, ou a fazer 

qualquer coisa, tenho é de estar sempre a trabalhar, não posso estar 



parada! E depois aí, por volta das onze e meia vêm-me dar banho, porque 

eu gosto de ser sempre a última porque como tenho muitos problemas, o 

banho para mim é como um tratamento terapêutico, o duche que é de 

massagem, depois põem pomada nas pernas, por causa da má circulação, 

dão-me pomada nas costas por causa das dores na coluna. Vou almoçar ao 

meio-dia, depois almoço normalmente e costumo vir para cima [quarto]. 

Agora por acaso como tenho a dona Carolina, que é uma senhora que 

esteve na Alemanha, quer dizer é… uma pessoa mais (…) mais instruída, e 

que fala e que gosta de falar, e assim entretenho-me mais um pouco lá por 

baixo [sala de convívio]. Normalmente venho para cima [quarto], porque 

eu, como o meu corpo como está a perder as forças …, sinto-me assim bem 

é esticada (…) e então olha, depois chega a hora do lanche, às quinze e 

trinta vou lanchar, depois venho outra vez para cima, às dezanove horas 

vou jantar, venho outra vez para cima [quarto] e estou sempre agarrada ao 

meu trabalho. 

 

P9: Então, já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. E 

agora, o que faz durante o dia para se distrair?  

R: Ah para distrair, vou sair com o lar, um dia destes fomos ao teatro ver a 

“A Crise” com um grupo, feito por um grupo de Coimbra (…), voluntários ah 

(…), não é voluntários, pronto pode ser voluntários, também (…) amadores, 

era isso que eu queria dizer, de amadores, por acaso uma crítica gira, 

porque havia uma [actriz] que era a crise, “isto é a crise e eu não tenho a 

culpa, enfim a culpa é do Sócrates” [citação da peça]. Outras vezes vamos 

sair (…) a outros sítios, outro dia fomos aí, a uma outra instituição ver um 

filme português, outras vezes vêm pessoas cá, por semana temos um dia 

de ginástica, mas que eu não faço, porque todos os dias faço ginástica na 

minha cama, com as pernas; temos um dia de música, que eu não ligo 

porque meto-me aqui [quarto] com os meus cd´s; temos um dia de música, 

um dia de ginástica, temos trabalhos manuais, que eu pouco faço, porque é 

bom para quem precisa de se entreter, e eu não preciso de me entreter 

porque tenho com que me entreter. Tudo isto é pedras de missangas (…), 

estava aqui a separar umas, está aí essa caixinha preta oh (…). Disse-me o 

seu nome e agora passou-me!  

P: Ana Rita 



R: Ana Rita, já não esqueço! Deram-me ontem esta pedra… 

 

P10: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas, existe alguma coisa que 

gostava de fazer para se distrair e não faz? 

R: Acho que não! Ainda hoje estava a ensinar lá em baixo ponto cruz à 

dona Carolina; é uma coisa que gosto imenso de fazer, tenho pena de não 

ter mais saúde para o fazer. Faço os colares, que adoro, faço isto realmente 

com muita dedicação, leio, vejo televisão (só o que interessa, porque não 

sou obcecada pela televisão) e as horas passam-se rapidamente, considero 

os dias rápidos de mais. [risos] Em vez de 24 deveriam ter 48, era para ser 

mais prático. 

 

 

P11: Alguma vez pensou como gostaria de passar os dias quando tivesse 

mais idade? 

R: Ai! Pensava que passava a vida a ler! Tanto que o meu marido diz:  

“- Para que é tu queres estas revistas?”, “- Deixa estar que eu quando me 

reformar, depois não tenho que fazer, leio”. Mesmo assim ainda hoje, deitei 

muita coisa fora, tenho dado muita coisa e ainda há muita coisa que vou 

conservando. O meu marido diz: “- Porque não deitas estes papéis fora, o 

que é que anda isto aqui a fazer?”, “- Deixa estar, deixa estar, que eu é que 

preciso de ler isso!” 

 

P: E é muito diferente como passa agora os seus dias, do que pensava? 

R: Passo-os melhor do que pensava! Eu sou uma pessoa muito positiva. 

Sabe Ana Rita?! Parece que não, mas ajuda muito uma pessoa na vida; sou 

uma pessoa que não olho para o dia de amanhã, olho para o de hoje, o que 

estou a viver e amanhã Deus dará! Quando se fecha uma porta, abre-se 

uma janela, quando se fecha uma janela, abre-se uma porta e a gente tem 

que andar sempre para a frente! 

 

P12: E é feliz da maneira como passa os seus dias? 

R: Sou, sou, sou! Acho que a minha mentalidade é muito aberta, muito sã e 

que não me debruço sobre a felicidade (…). Se a gente pensa que é infeliz, 



é infeliz mesmo, se pensa que é feliz, é feliz! Uma maneira de se viver, não 

é?! 

 

P: Mudava alguma coisa? 

R: Não! (…) Se voltasse a nova, talvez mudasse algumas coisas, mas como 

agora já não se pode mudar nada, tem de se manter o que está, ainda esta 

noite tive um sonho sem graça nenhuma, não sei aonde é que fui buscar, 

que o meu marido me tinha abandonado para outra mulher, e digo eu 

assim: “- Então agora ao fim de 52 anos é que arranjou outra mulher!”. 

Vinha tão desconsolada pela rua; e agora quem é a amiga com quem vou 

desabafar? Mas como não tinha amigas, isto também vai da psicologia da 

gente pensar, porque nunca pensei que estava agora afastada das minhas 

amigas, assim “- Com quem vou…?”. Fui para casa, estava ele [marido] 

deitado, diz-me ele assim: “- Veste esse vestido que está aí”. “- Não quero 

vestidos de ninguém, que me abandona ao fim de 52 anos”, e o sonho ficou 

aqui. [risos] Acabei por não saber em que é que ficou, se nos divorciámos, 

ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Antónia (88 anos, viúva, 2ª classe, agricultora, reformada, II) 

 

P1: Então, e diga-me lá, como é que se chama? 

R: Antónia. 

 

P2: Que idade é que a senhora tem? 

R: 88 anos. 

 

P3: A senhora andou na escola? 

R: Andei, mas só fiz a 2ª classe.  

 

P4: Qual era a sua profissão? 

R: Andar no campo, por casa, de resto trabalhava em todo o lado. Era no 

campo, era em casa, era (…). 

 

P5: Conte-me há uns anos atrás o que fazia durante o dia? 

Quando era mais nova, cheguei também a vir ali à Cova de Iria, a casa das 

freiras, onde eu ía trabalhar também; no Santuário também ainda ali vim 

trabalhar, lavar roupa (…). 

P: Lavar roupa!? 

R: Sim (…). 

P: E era assim?! 

R: E era assim a minha vida, foi assim (…). 

 

 

P6: E quando tinha tempo livre, o que é que fazia? 

R: O que é que fazia? Era, mas a gente não tínhamos nenhuns tempos 

livres (…). 

P: Então? 

R: Então, quando (…) tínhamos muito trabalho, sempre em casa, e 

tínhamos gado, tinha uma junta de bois, depois eles iam para o campo, 

tínhamos de tratar da casa e tratar dos bois, cortar-lhe a erva e essas 

coisas todas, para fazer para eles, para levar a água, para (…) quando eles 

vinham, o meu marido vinha, tratava então deles, mas até eles virem, era 

eu que (…) não tinha mais ninguém. Tinha uma filha minha, que saiu da 



escola (a que estava na Alemanha) (…), saiu da escola da 4ª classe, depois 

logo caminho, começou a namorar (…), veio para o Casal da Quinta por 

causa do rapaz, teve não sei quantos anos e (…). Conheceu o padre que 

estava na Alemanha, mas era chinês, ele gostou dela, quando lá se 

encontrou com ela ou (…), quando ela servia à mesa (também não sei como 

isso aconteceu depois!). Gostou muito dela (…) Disse-lhe que: “- Então, não 

querias vir mais eu para a Alemanha?”, “- Não, o meu pai também não me 

deixa, também ainda sou muito nova (…)”, depois ele lá teve a batalhar, a 

batalhar e ela disse que não, que não, que não, dissera sempre que não (…) 

e depois … eu levo-te, pago tudo, a vocês, é à confiança, não há problemas, 

eu estou só mais uma empregada, que ele tinha (os padres tinham muito). 

E depois ela foi, ela foi para lá. Tinha 18 anos, depois foi a Ourém com o 

meu marido, depois foi (…), acho que ela abalou em Março. 

 

 

P7: Então, e a senhora é casada, solteira, ou viúva? 

R: Eu sou viúva (…), sou viúva (…) já há 9 anos. Faz agora 9 anos, no dia 

22 de Agosto, no dia 22 de Agosto. O meu marido morreu ali no Vicente, 

em casa do senhor Vicente, mas você não sabe, se calhar!? 

 

P8: Então, e diga-me uma coisa dona Antónia, agora o que é que faz 

durante o dia? Por exemplo, de manhã? 

R: Eu? De manhã, de manhã pouco faço também cheguei aqui eram onze 

horas, cheguei aqui a baixo eram onze horas, depois arranjei-me, arranjei-

me, lavei-me e vesti-me e vim cá a baixo para ao pé da minha filha, um 

bocadinho, ajudei-a a calçar os sapatos, depois tive lá mais ela um 

bocadito, depois viemos as duas para baixo, depois de vir para baixo, já não 

fiz nada, eram onze horas, já não fiz nada; pronto, então já não fiz nada! 

Estive só ali, não fiz nada (…). Agora de tarde, fiz aquelas “coisitas” que a 

gente está ali a fazer, ou escrever um “bocadito”, ou coser outras “coisitas”, 

ou (…) é quase sempre a escrever ou fazer, ou a pintar, é que eu estou (…) 

aquelas “coisitas” que elas estão a fazer, não (…), não me dizem nada, 

espreito! Eu não gosto… Depois dantes é que fazia, eu fiz aquilo muita 

“coisita” assim, mas aquilo, não (…) já disse à senhora que vinha aqui com 

isso: “Eu com isso, não (…), não (…), não (…)”. Não gosto daquilo pronto! 



Que aquilo não tem interesse nenhum para ninguém! Mas elas, é que lá 

sabem… 

 

P9: Então, já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. 

Agora, o que é que gosta mais de fazer para se distrair, durante o dia?  

R: É o que eu gosto mais de fazer, ou é escrever ou pintar.  

 

P: É isso? 

R: Não digo, que não faça outras “coisitas”, também uma “coisita”, ou (…) 

ou cortar uns papéis, ou carimbar, que eu já tenho carimbado assim muitos 

livros. Isso, tudo isso gosto de fazer! Agora, assim pontos, como também 

não vejo assim muito bem, e para enfiar a agulha é um castigo! E depois 

então, estou a fugir de fazer isso… Mas se for alguma coisa, assim para 

mim, que (…), seja preciso ou uns “ponticos”, ou carimbar/marcar a roupa. 

Isso, isso faço! Também o faço! Também não vou pedir a ninguém que (…); 

enquanto eu vir que posso, de resto … 

 

 

P10: Às vezes pensamos em vir a fazer coisas, mais tarde. Existe alguma 

coisa que a senhora, gostava de fazer e que não faz? 

R: Mas o quê? 

P: Alguma coisa (…) Nunca teve vontade de fazer uma coisa, que “Olhe, 

podia fazer e não faço”. 

R: Eu agora aí, não… Também faço (…) também já pus as mesas muita vez, 

isso também eu gostava de fazer (…), dobrar os guardanapos, também isso 

faço muita vez, olhe ainda agora. Então! E agora (…), para pôr a mesa é 

que (…), se tiver outra pessoa para me ajudar ainda ponho! Ponho, ou 

ponho as colheres ou os talheres, ou os guardanapos; agora para andar 

com os pratos na mão, tenho de andar (…), não posso andar, sem andar 

“arrumada”, depois para trazer, só posso trazer um de cada vez. [risos] 

 

 

 

 

“arrumada” – designação regional correspondente a apoiada 



 

P11: E diga-me uma coisa, alguma vez pensou como gostaria de passar os 

dias, quando tivesse agora mais idade? Pensou nisso quando era mais 

nova? 

R: Eu pensei que nunca para aqui vinha (…). Eu pensei que nunca vinha 

para uma casa destas (…); eu também estava a desviar, se pudesse estar 

em minha casa, não, não custava nada. Se eu lá pudesse estar, também 

não vinha para aqui, mas como não posso lá, podia lá estar, não tinha 

ninguém (que estivesse comigo), nem encontrava quem, se calhar tivesse 

também. Por isso é muito custoso agora encontrar uma pessoa para (…), 

para ir para nossa casa. E então, também para ficar também de noite, eu 

de noite; de dia é de dia e de noite é de noite (…). Uma pessoa de noite 

sozinha também está (…), não tem ali mais ninguém perto, é 

muito…Também é triste! É triste! (…) Eu pensei que não, mas (…) cheguei a 

tempo que não (…) Ah! Eu estive no lar, em Boleiros, no Centro de Dia (…), 

ainda lá estive três anos (…), mas naquela altura, eu vim para aqui em 

Março, no dia 14 de Março, (…). Eu estive uma fase ruim, muito ruim, que 

eu quase nem podia mexer e (…) até então, ainda enquanto o tempo que lá 

estive, ainda fazia o comer para mim, mas cheguei a uma altura que (…), 

que já não o podia fazer (…). Só que fosse com muita dificuldade, mas 

haviam de pôr as coisas e (…) isso não podia tocar nada, não podia nada.  

Depois o (…) meu filho veio cá (…) do Luxemburgo, e disse-me: (eles nunca  

me tinham falado em nada, em vir para cá, nunca!; nem para aqui, nem  

para outro lado. Eu fui para Boleiros, também (…) (já não sei…)) “- Você 

aqui não pode estar sozinha, tem de ir para algum lado” (…). Eu ainda 

queria estar aqui (casa), mas então (…) eu vejo bem, que não posso aqui 

estar! (…) Também não, não estou a fugir, também não quero que deixem 

de trabalhar por causa de mim (estão todos a trabalhar). A Alda [filha] 

também se não pode, não se desemprega, também não quero que ela se 

desempregue por causa de mim; tem as cachopas (…) e depois eu (…) fui lá 

a Boleiros, e disseram: “- Se você para lá quiser ir, pode ir! Se você para lá 

quiser ir, pode ir (…), pode ir a gente vem a cá buscar e (...) trazer, e (…) o 

comer, já sabe, trá-lo à noite e (…)”. E depois não sei já como aquilo foi, 

que eu (…) Ah! “- Mas vá lá ver!”, “- Mas ainda gostava que você lá fosse 

ver primeiro!”, “- Como aquilo é, se gosta, se não gosta”, “- Então, eu vou 



lá, vou lá ver”. Depois fui lá (…) já não vim, fiquei lá até à noite, depois 

continuei sempre lá a ir, até vir para aqui. E aqui, também foi assim (…). 

Eles vieram aqui (…) vieram aqui inscrever, perguntar, procurar, 

procuraram em mais lados (…), não encontraram nada (…) e às 

Concepcionistas, e elas disseram que não: “- Não temos vaga nenhuma, 

para nada!” E então, tinha lá ido com o meu filho e disseram-me: “- Vá, vá 

às Misericórdias, talvez que lá você consiga (…), talvez que você lá 

consiga”. Depois o meu filho veio aqui, disse (…) que ele tinha pedido 

primeiro para a minha filha (…), também tinha ido avisado a pedir para a 

minha filha e (…) e avisar, “- ela não pode para aqui vir, agora não temos 

vaga, mas daqui a um mês ou assim, pode ser que (…) sim”. Mas ela 

depois, deixou lá (…) a escrita (…) e depois ele [filho] foi para lá, para o 

Luxemburgo e daí a pouco tempo, pedem lá para o meu filho: “- Olhe a sua 

irmã, já podia vir para aqui.” Depois o meu filho disse assim: “- Olha, 

compreendi nela, que ela que agora, não estava assim muito, ainda muito 

interessada em ir, porque (…) estava a ver, se estava aqui mais algum 

tempo!”. Não estava assim muito entendida, muito interessada, que eu 

ainda aguentava mais algum tempo (…) e passou-se, depois ela não foi 

para lá e agora também ando a pensar num lar para mim, mas depois (…) 

ele agora mais tarde tinha que vir também para aqui (…) dar o nome aqui 

da minha filha, para estar aqui vir (…) e veio cá isso (…). Depois elas 

mandaram-lhe (…) vir ali às Concepcionistas, eles mandaram cá vir ele, e 

elas disseram-lhe: “- Para agora não temos nada, mas pode ser que, daqui 

a poucochinho tempo, calhe uma vaga”. Depois ele (filho) disse-lhe: 

“- Tinha pedido para aqui, para a minha irmã, mas agora compreendi nela, 

que ela ainda não estava muito interessada, agora estou a pedir para a 

minha mãe!”. Depois ele deixou logo lá (…) a inscrição, fez logo a inscrição, 

para eu para aqui vir. Ele abalou, abalou numa 6ª feira, na segunda-feira 

tinha lá, já, telefonaram-lhe a dizer que eu podia vir para aqui no primeiro 

de Março (…). Depois eu (…), eu (…), não tínhamos falado nada disso (nem 

pouco nem muito!). Depois um dia que veio cá, veio cá: “- Bom, vamos 

então!”. Bom, gostei então, gostei disto, não estava a pôr cá “coisinhas”, 

mas disse então que não podia vir antes dos quinze dias, porque não tinha 

nada (…) feito, porque não estava a fazer conta, nem (…) tinha nada 

arranjado. Depois elas então elas então esperaram quinze dias (…), vim no 



dia 14, então de Março, só depois é que vim para aqui, estou contente em 

cá estar! 

 

P: Está contente? 

R: Estou contente! 

 

P12: É feliz da maneira com passa os seus dias, aqui? 

R: É! É! É! … É! 

P: Gosta de cá estar? 

R: Gosto [de estar na instituição]… se não estivesse seria por pressão, mas 

também não era como aqui, porque aqui estou com companhia, se fosse 

noutro lado tinha de estar sozinha, só se tivesse uma pessoa na minha 

companhia. Onde é que eu ía arranjar? E também não pagava menos, que 

eu pago aqui! (…), ou pelo contrário (…). Se calhar até ainda iria pagar 

mais, por causa de ser de noite e de dia, se acolhesse, para de noite e de 

dia! Mas não devia de encontrar, porque uma pessoa de noite e de dia, e 

difícil. Uma solteira, não vai, e as casadas não podem. Eu entendo assim! 

Só se fosse agora umas “coisitas”, mas agora uma comparação para dizer, 

também não faço essa ideia, de sair daqui (…). Agora vou para casa um 

mês, ou quinze dias, ou oito dias, ou vá?! Quem é que me iria lá fazer as 

coisas? Fazer o comer e isso? E aqui se for preciso alguma coisa, tomo 

banho, fazem o que é preciso (…), vá assim vestir ainda me visto, lavar-me 

de manhã (…), mas quando é o banho, não sou capaz (…) e mesmo assim 

não tenho os dias todos iguais, aqui, tenho uns dias que são piores uns que 

outros!  

 

P: Então? 

R: Então?! Porque não posso! 

 

P: Uns dias está pior? 

R: Uns dias estou pior, outros dias estou melhor! Ás vezes também a gente 

não sabe porquê, mas às vezes também põem culpas ao tempo, também 

põem culpas a muita coisa (…) mas não será nada disso (…). Depois vamos 

indo assim! Vamos indo assim, até Deus querer. 

 



 

Entrevista Ana ( 87 anos, casada, sabe ler e escrever (não sabe o ano de 

escolaridade), sapateira, reformada, II) 

 

 

P1: Diga-me lá, como é que se chama? 

R: Eu era Ana e agora tenho que ser Ana, tenho de assinar por Ana. 

 

P2: E que idade tem? 

R: 87. Tenho andado com falta de dentes e dói-me a cabeça e dói-me os 

dentes. Tenho de os ir tirar, só tenho os de cima, mas tenho de os tirar, 

porque têm-me doído ontem e anteontem, doeram-me muito! 

 

P3: Então, e conte-me qual era a sua profissão? 

R: A minha profissão era coser à máquina sapatos. Era custoso (…). 

 

P4: E diga-me, andou na escola? 

R: Andei, fiz exame (…). 

 

P: Frequentou até que ano? 

R: Até (…), até (…) até aos 12 ou 13, não me recordo agora bem (…). 

 

P5: A senhora é solteira, casada, …? 

R: Casada. 

 

P6: Conte-me, há uns anos atrás o que é que fazia durante o dia? 

R: Há uns anos atrás trabalhei aqui, na Cova de Iria (…), fazer camas, fazer 

comer, enfim. E depois casei, fui lá para Boleiros (…). Comecei a cozer 

então à máquina, a cozer os sapatos, que o meu marido já era sapateiro 

(…). Assim se passou, vai-se passando. [risos] E depois tive no lar, lá de 

Boleiros, as minhas noras, não podiam lá ir tratar da gente (…) pelo menos 

de noite é quando era mais preciso, e elas não tinham vagar. 

 

 

 



P: Mas, quando era mais nova. O que fazia durante o dia? 

R: Durante o dia trabalhava na Cova de Iria (…), a fazer qualquer coisa, ou 

o comer ou camas ou (…) serviço. E também andei a trabalhar no campo 

(…) algum tempo e assim, se passaram os anos! 

 

P7: E nessa altura, quando tinha tempo livre, o que fazia para se distrair? 

R: Bordava à mão (…) fiz muito adereço à mão, assim como os lá os tenho, 

e outros que fiz para outras (…). E assim, se passou o tempo… [risos] 

 

P: Fazia mais alguma coisa? 

R: Não (…); fazia as voltas de casa, e às vezes no tempo das batatas, ía 

para as batatas, no tempo da ceifa, ía para a ceifa (…). Assim se passou o 

tempo … [risos] 

 

P8: E agora, o que é que faz durante o dia? 

R: Nada! 

 

P: De manhã, o que é que faz? 

R: Aqui? 

 

P: Sim. 

R: Nada! [risos] 

 

P: E à tarde? 

R: Também nada! Comemos [risos], e sentamo-nos, por isso é que eu não 

ando quase nada. Devia de andar mais (…), mas não posso (…). 

P9: Então já falámos do que gostava de fazer quando era mais nova. E 

agora, o que é que faz durante o dia para se distrair? 

R: Estamos aqui (…) só! Estamos aqui [risos], não saímos, não podemos, 

não podemos, eu não posso andar (…) quase nada, devia ter andado mais 

(…) fiquei-me (…). 

 

P10: Às vezes nós pensamos, em vir a fazer coisas. Existe alguma coisa que 

a senhora gostaria de fazer, e que não faz? 

R: Bem (…); gostava de fazer mas não posso (…). 



P: Gostava de fazer o quê? 

R: Era quase tudo [risos]; gostava de bordar, gostava de trabalhar em 

casa, assim, mas não posso fazer nada e é assim! Assim se tem de passar o 

tempo. [risos] 

 

P11: Alguma vez pensou como gostaria de passar os dias, quando tivesse 

mais idade? Alguma vez tinha pensado nisso? 

R: Não, nunca pensei em vir para aqui assim! (…). Chegou-se a altura de, 

ter de ser, tive de vir e aqui estou muito bem. Já tive em Boleiros, mas era 

só de dia, depois de noite, as minhas noras não podiam lá ir ajudar a gente. 

Você conhece-as, naturalmente?! Não? Uma é aqui da Moita e outra é de 

Aljustrel, mas não podiam, e uma resolveu a meter a gente aqui. Aqui 

estamos bem (…). 

 

P12: É feliz da maneira, como passa aqui os seus dias? 

R: É! 

P: É feliz? 

R: É! Sou [feliz] porque gosto de aqui estar, porque lá em minha casa não 

podia fazer nada (…) nem vejo de uma vista e da outra pouco, e não ando 

quase nada, e portanto não podia fazer nada! Pois é! 

 



Anexo III 
 

Teste de Aptidão Física Funcional 
(Fullerton, 2001) 

 
 
 

Nome: ___________________________Data do Teste: ___/___/___ 
 
 

  □ Idosa não institucionalizada                □ Idosa institucionalizada 

 
 
 
Composição corporal: 

Peso: _____ kg                   Altura: ______cm                 IMC: _____kg/m2 

 

Aptidão Cardiorespiratória: 

2 minutos step_____________ (nº de elevações dos joelhos) 

 

Força e resistência muscular:  

Flexão do antebraço: ___________ (nº de execuções/30 segundos) 

Levantar e sentar na cadeira: _________ (nº de execuções/30 segundos) 

 

Agilidade, equilíbrio e velocidade: 

Sentado, caminhar 2,44 m, voltar e sentar: _______, ___ segundos 

 

Flexibilidade: 

Sentado e alcançar: 

Dir. ______ cm   Esq. ______ cm          Melhor resultado: ______ cm 

 

Alcançar atrás das costas:  

Dir. ______ cm   Esq. ______ cm          Melhor resultado: ______ cm 

 

 

 

 

     Assinatura do Participante                                       Assinatura do Investigador 

________________________                   _________________________     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

 

Sistema de categorização



Categorias  

 

II 

 

Selecção do contexto 

de vida 

 

Estilo de Vida 

 

 

Ambições no lazer 

 

Satisfação 

 

Inactividade 

 

Gertrudes 

 

“eu agora para estar 

em casa, eu passava 

mal” 

 

“elas [auxiliares 

da instituição] 

têm sempre aqui 

pontos para fazer” 

 

“fui lá para cima 

para o quarto e 

fui-me deitar” 

 

“A gente está 

sempre aqui 

sentada.”  

 

“Rezo muitas 

orações” 

 

“A gente está 

sempre aqui 

sentada.” 

 

“Rezo muitas 

orações” 

 

 

“nunca aprendi a 

fazer renda” 

 

 

“Sinto-me infeliz 

sem o meu 

marido” 

 

“Dão estas 

coisitas é para a 

gente se distrair” 

 

“A gente está 

sempre aqui 

sentada.” 

 

“Porque elas 

[funcionárias da 

instituição] são 

muito boazinhas” 

 

“Não é que me 

sinta feliz, feliz, 

mas podia ser 

pior!” 

 

“há muito tempo que eu 

não coso (…), já não 

estou para me estar a 

ralar com isso.” 

 

“agora nem que queira, 

já posso, já não vejo (…), 

o nosso “jenique” da 

idade já não dá, não!” 

 

 



 

“porque há casas 

destas (…) que 

não são estimados 

(…) e aqui até à 

data tenho sido.” 

 

Carmo 

 

“às vezes sei que elas 

[filhas e noras] que 

haviam de ir aqui ou 

ir acolá e “não vou 

porque tenho a mãe 

aqui” 

 

“fui pôr a mesa!” 

 

“dou uns pontos 

de vez em 

quando” 

 

“Lá às vezes, 

abalemos, vamos 

dar uma volta” 

 

 

“por exemplo pôr 

a mesa e (…) 

costurar” 

 

“gostava muito de 

escrever” 

 

“E vim, e estou 

contente (…) 

estou bem com 

qualquer coisa” 

 

“Estou bem 

graças a Deus!” 

 

“tenho muitos 

filhos (…), todos 

são meus amigos 

(…) eles vêm me 

ver” 

 

 

“outras vezes é coser à 

mão, as minhas mãos 

também já não são assim 

muito boas (…) e coisas 

eis que a gente não lhe 

acha jeito e depois foge a 

vontade de fazer”  

 

 

“comecei a não ter vista” 



 

Francisca 

 

“E uma pessoa 

gastava 500 euros 

por mês, para afinal 

estar sozinha!” 

 

“eu vim para cá para 

estar mais perto dele 

[filho]” 

 

 

“(…) continuo na 

cama, a fazer os 

meus colares ou a 

ler (…)” 

 

“como tenho a 

dona Carolina (…) 

que fala e que 

gosta de falar, e 

assim entretenho-

me mais um 

pouco” 

 

“gosto muito de 

ler (…) agora faço 

colares!” 

 

“Outras vezes 

vamos sair” 

 

“todos os dias 

faço ginástica na 

minha cama” 

 

“meto-me aqui 

[quarto] com os 

meus cd´s” 

 

“hoje estava a 

ensinar lá em 

baixo ponto cruz ” 

“vejo televisão” 

 

“Ainda hoje 

estava a ensinar 

lá em baixo ponto 

cruz (…) tenho 

pena de não ter 

mais saúde para o 

fazer.” 

 

 

“não me posso 

dar por muito 

infeliz, porque já 

viajei pelo 

estrangeiro” 

 

“considero os dias 

rápidos de mais 

(risos).” 

 

“Passo-os melhor 

do que pensava! 

Eu sou uma 

pessoa muito 

positiva” 

 

“o meu corpo como está a 

perder as forças (…)” 

 

“tenho é de estar sempre 

a trabalhar, não posso 

estar parada!” 

 

 

Antónia 

 

“não tinha ninguém 

(que estivesse 

comigo), (…) é muito 

custoso agora 

 

“de manhã pouco 

faço (…), lavei-me 

e vesti-me” 

 

 

“o que eu gosto 

mais de fazer, ou 

é escrever ou 

pintar.” 

 

“eu gosto mais de 

fazer,  ou é 

escrever ou 

pintar.” 

 

“se pudesse estar 

em minha casa” 

“também já pus 

as mesas muita 

 

“não vejo assim muito 

bem, e para enfiar a 

agulha é um castigo!” 

 



encontrar uma 

pessoa para (…) 

nossa casa.” 

 

“também não pagava 

menos, que eu pago 

aqui!” 

 

“não quero que 

deixem de trabalhar 

por causa de mim” 

“depois de vir 

para baixo, já não 

fiz nada, eram 

11horas” 

 

“Agora de tarde, 

(…) ou escrever 

um bocadito, ou 

coser outras 

coisitas, ou (…) é 

quase sempre a 

escrever ou fazer, 

ou a pintar” 

 

“também já pus 

as mesas muita 

vez (…), dobrar os 

guardanapos” 

 

“cortar uns 

papéis, ou 

carimbar” 

 

“já pus as mesas 

muita vez (…), 

dobrar os 

guardanapos” 

 vez, isso também 

eu gostava de 

fazer” 

 

“estou contente 

em cá estar!” 

 

 

“não posso andar, sem 

andar “arrumada”  

 



 

Ana 

 

“as minhas noras, 

não podiam lá ir 

tratar da gente (…) 

elas não tinham 

vagar.” 

 

 

“De manhã, o que 

é que faz? (…) 

Nada! (risos). 

E à tarde? 

Também nada!” 

 

 

“Comemos 

(risos), e 

sentamo-nos (…) 

eu não ando 

quase nada.” 

 

“Estamos aqui 

(risos)” 

 

 

“gostava de 

bordar, gostava 

de trabalhar em 

casa” 

 

 

“tive de vir e aqui 

estou muito bem.” 

 

 

“Devia de andar mais 

(…), mas não posso” 

 

“devia ter andado mais 

(…) fiquei-me” 

 

“não posso fazer nada e é 

assim! Assim se tem de 

passar o tempo (risos).”  

 

“nem vejo de uma vista e 

da outra pouco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categorias  
 
 

INI 

 

Selecção do contexto 

de vida  

 

Estilo de Vida 

 

 

Ambições no 

lazer 

 

Satisfação 

 

Inactividade 

 
Margarida 

 

“a gente pois quando 

tem idade a gente já 

não pode, (…), a 

gente pensa é depois 

num lar” 

 

“tomo o 

pequeno-

almoço, depois 

faço a minha 

lida, trato do 

gado, ando aqui 

no campo” 

 

“tarde no 

quintal, é nas 

flores, é nas 

hortas” 

 

 

“dar uns passeios” 

 

“gostava de ir 

assim sei lá (...) 

a uma festa 

assim bonita” 

 

 

“Sou [feliz] (…) 

Levo tudo a rir, 

(…) a brincar, (…) 

sinto-me bem 

assim”. 

 

 

“quando tem idade a 

gente já não pode” 

 

“às vezes gostava de 

certas coisas, mas 

também a gente aqui 

não tem muito por onde 

se estenda” 

 

 
 

Josefina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“O que eu gostei 

sempre é do 

estabelecimento, é 

das coisas que eu 

mais gosto” 

 

 

“durante o dia 

estou no 

estabelecimento 

(…) vou 

conversando um 

bocadinho, vou 

 

“continuo aqui no 

estabelecimento, 

atendendo os 

clientes, (…), vou 

almoçar à minha 

irmã, à noite vou 

 

“íamos também 

passear com o 

meu marido, dar 

as nossas 

voltas” 

 

 

“gostei sempre é 

do 

estabelecimento, é 

das coisas que eu 

mais gosto” 

 

 

“não ter o meu marido 

(…) faz-me muita falta! 

[triste]” 

 

“íamos também passear 

com o meu marido, dar 



 
 
 
 
 

também distrair 

à minha irmã, 

vou ao meu filho 

(…) e vou dando 

assim estas 

“voltinhas”  

 

(…) ver televisão” 

“vou dar umas 

voltas com a 

minha irmã, (…) 

rego o quintal, vou 

apanhar fruta” 

“passar umas 

férias ao Algarve” 

 

“única coisa que 

sou infeliz é não 

ter o meu marido” 

 

as nossas voltas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constança 

 
“mas eu enquanto que 
puder estar na minha 
casa, cá vou estando” 
 

 

“levanto-me um 

bocadinho tarde, 

(…) tomo o meu 

pequeno-

almoço, e depois 

trato um 

“gadito”  

 

“às vezes dou 

uma “saídazita” 

(…) faço a minha 

lida também cá 

 

“tratar de algumas 

limpezas, cozer o 

comer, apanhar 

alguma coisa para 

o gado” 

 

“nas horas vagas 

rezo o meu terço, 

as terças e sextas 

tenho ido sempre 

à missa”. 

 

 

“dantes ainda 

chegava a 

semear as 

hortas, batatas e 

tudo, agora (…) 

já não posso” 

 

 

 

“Tenho os meus 

filhos que adoro, 

tratam-me bem” 

 

“não tinha pena 

que Deus me 

levasse, na 

situação em que 

estou (triste).” 

 

“o que eu mudava 

se tivesse cá a 

 

 

“Acho-me já cansada 

(…)” 

 

 “não tenho forças, as 

pernas já  se vão 

abaixo”. 

 

“se tivesse cá a minha 

família perto e aos meus 

que já lá estão no outro 

mundo [marido e filho], 



de casa, arranjo 

o jantar” 

 

 “as horas vagas 

rezo o meu 

terço, as terças 

e sextas tenho 

ido sempre à 

missa” 

 

minha família 

perto e aos meus 

que já lá estão no 

outro mundo 

[marido e filho], 

mas quê (…) não 

tenho cá ninguém” 

mas quê (…) não tenho 

cá ninguém, por isso fico 

cada vez pior” 

 

“não tinha pena que 

Deus me levasse, na 

situação em que estou” 

 

 

 

 
Beatriz 

 
“por aqui ando a 
jardinar, ou a varrer, 
ando aqui na lida”. 
 
“às vezes se tiver 
“léo” também vou a 
casa das comadres” 
 

 

“arranjo o 

comer, como 

alguma coisa, 

vou deitar o 

comer ao meu 

“ganau” (…), ou 

varro uma casa, 

ou deito comer 

às galinhas, por 

aqui ando a 

jardinar” 

 

“hoje já andei a 

cortar lenha para 

passar o tempo, 

(…), acartá-la ou 

mudá-la, pôr 

comer para o 

gado, tenho 

sempre que 

jardinar (…), lavar 

roupa”. 

 

“outras vezes 

tenho “léo” e (…) 

vou a casa das 

 

“fazer renda, 

lembra-me 

muita vez” 

 

“não falo com 

ninguém (…) 

gostava de falar 

(…) com 

pessoas” 

 

 

“se me falarem 

bem ando feliz, 

agora se me falam 

mal, (…) fico logo 

atravessada 

[triste]”.  

 

“nunca digo nada 

de nada, que não 

esteja a “sacanar” 

(…) [marido], e 

depois com quem 

falo?” 

 

“nem vejo e não tenho 

paciência já para fazer 

aquilo que fazia dantes”. 

 

 



comadres” 

 

 
Gracinda 

 
 
 

 

 
“gostaria de passar os 
dias em minha casa, 
não ir para um lar, 
divertir-me bastante” 

 

“tomo o 

pequeno-

almoço, dou 

uma ajeitadela à 

casa, (…) vou 

logo ao quintal, 

(…) leio um 

bocadinho 

sobretudo livros 

do curso da 

Universidade 

Aberta, depois 

faço o almoço, 

(…) vejo um 

bocadinho de 

televisão (…) e 

também saio 

para fazer as 

minhas 

compras” 

 

“À tarde (…) 

 

“Gosto muito de ir 

ao quintal, 

observo as 

árvores, coisas 

que antigamente 

não tinha tempo, 

(…)” 

 

 “colho fruto, (…) 

planto (…) umas 

plantas” 

 

 “ocupo o meu 

tempo (…) naquele 

instrumento 

(órgão) onde toco 

(…). Ocupo 

também o meu 

tempo a ler 

algumas 

disciplinas da 

Universidade 

 

“gostaria de 

viajar mais, sem 

dúvida” 

 

 “como o marido 

não gosta, não 

posso dançar 

(triste)!!” 

 

“gostava de 

fazer natação, 

mas devido ao 

meu problema 

asmático não 

devo fazer” 

 

 

“faço o que gosto” 

 

 

“fazer malhas, rendas e 

assim, já não (…) 

desinteressei-me 

completamente” 

 



 

volto a ler (…). 

Vou buscar o 

correio, (…) 

também vou 

conversar um 

bocadinho, (…) 

depois continuo 

o jardim ou a 

casa (…) à noite 

depois de jantar, 

gosto muito de 

ver o noticiário, 

(…). Geralmente 

deito-me à 

meia-noite, onze 

e meia” 

 
 

Aberta (…), vejo 

alguns programas 

televisivos” 

 

“À segunda-feira 

vou ao ginásio, 

(…) e convivo com 

as colegas”. 

 

“gosto de ver os 

outros a dançar, 

diverte-me 

muito!!” 

 


