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As histórias incluídas neste livro são testemunhos reais de pessoas 
que cuidam de outras pessoas. Como todas as histórias, têm os 
seus protagonistas, mas neste caso eles são heróis  anónimos, 

invisíveis para uma grande parte da sociedade. 

Os sete testemunhos que irá encontrar nestas páginas são apenas 
alguns exemplos do dia-a-dia na vida dos milhares de cuidadores 

que há no nosso país. Histórias de emoção e de amor, de superação 
e de luta. Histórias de ternura, mas também de momentos difíceis. 

O nosso desejo, ao partilhar estas histórias, é que elas sirvam de 
inspiração e tornem visível o trabalho de todos os cuidadores que 

estão por trás do bem-estar de uma pessoa dependente. 

Se quiser partilhar a sua história, já pode fazê-lo. Para mais 
informações, entre em www.lindor.pt. Na secção de Cuidadores da 

nossa web poderá aceder também a guias, tutoriais e cursos 
gratuitos para cuidadores. 

Porque ser cuidador não é uma tarefa fácil, mas aprender da nossa 
própria experiência e da dos outros é uma grande ajuda. 

DIA DO CUIDADOR 2016.
Por Si. Por elEs.





ANA E FERNANDO

AMOR



É nessa altura que a gente percebe que a 
vida está prestes a mudar. A vida da pessoa 
doente muda radicalmente, mas a nossa 
também.

Com sessenta e um anos continuava 
trabalhar, mas a minha mulher precisava de 
mim. Numa época de crise económica e 
cortes, demiti-me da empresa de consultoria 
onde trabalhava. A partir desse dia, passei a 
ser oficialmente um cuidador.

Foi nesse momento que percebi que não 
sabia nada de nada. Que não estava 
preparado para o que ia acontecer porque 
não sabia o que ia acontecer. Precisava de 
informação. Liguei o computador e li muito. 
Li tudo. Li até os olhos me doerem ou até 
não poderem conter as lágrimas.

E através da leitura encontrei ajuda, como a 
da Associação Portuguesa de Familiares e 
Amigos dos Doentes de Alzheimer, que nos 
tem acompanhado na nossa aprendizagem 
sobre a doença. Encontrei ajuda para a Ana, 
mas também para mim. Apoio, conforto e 
muita informação. Psicólogos que nos 
orientam. Porque se não tivermos uma 
âncora a que poder agarrar-nos com força, 
esta doença dá cabo de nós.

A Ana foi declarada dependente em grau 
moderado, se bem que na verdade é uma 
grande dependente. As palavras estão todas 
na cabeça dela, mas desaparecem quando 
chegam à boca. Ela vê os objetos mas não 
consegue reconhecê-los. Tem problemas 
com a perceção do espaço. Antes podia 
vestir-se sozinha, mas agora já não. Tenho 
de ajudá-la. Com um pouco de bom humor, 
lá vamos encarando os dias como podemos. 

O meu nome é Fernando, tenho sessenta 

e quatro anos e sou cuidador.

A Ana tem sessenta e um anos. Há seis 
diagnosticaram-lhe Alzheimer. Trabalhava 
numa companhia de seguros. Um dia 
chegou a casa e disse que lhe custava fazer 
certas tarefas, que não se concentrava. 
Começou a sentir-se insegura. Pedia ajuda 
aos colegas e acabava por se pôr nervosa. 
Mais tarde, numa visita ao Porto, estacou de 
repente, olhou para mim e disse: "Fernando, 
não sei onde está o carro". Aquilo fez 
disparar todos os sinais de alarme.

Na altura falámos com um amigo geriatra 
que nos recomendou ir ao médico. Ao fim 
de vinte minutos tínhamos um diagnóstico. 
Foi uma situação muito violenta. Quando 
saímos do consultório sentámo-nos numa 
esplanada para tomar uma bica, 
abraçámo-nos e chorámos muito. Naquele 
instante decidimos que íamos enfrentar o 
que viesse com mentalidade positiva, com o 
afeto que nos une, sem segredos, falando 
de tudo e juntos. Sempre juntos. 

Todos os dias, quando me 
levanto, é como se me 
preparasse para 
representar um papel. 
Sou ator de teatro.



Felizmente, contamos com uma rede de 
apoio muito ampla. Temos três grandes 
grupos de amigos com os que estamos 
sempre a fazer coisas. Continuamos a viajar, 
de vez em quando vamos jantar fora, 
tentamos permanecer ativos na medida do 
possível. Também nos damos com outros 
casais que vão ao centro de dia e que estão 
na mesma situação que nós. Apoiamo-nos 
mutuamente e falamos muito "do que está 
por vir". Eles já passaram por aquilo que eu 
estou a viver agora.

E depois temos os nossos filhos, é claro. 
Dois filhos e dois netos. Mas eles têm a sua 
vida. Às vezes vêm a casa e passam um 
bocadinho com a mãe para eu poder sair e 
fazer coisas, mas prefiro sair com ela. 
Enquanto a Ana puder, vamos juntos para 
todo o lado.

O centro de dia é uma grande ajuda. Uma 
válvula de escape. Para ela e para mim. 
Liberta-me durante o tempo necessário para 
tratar da casa, fazer compras, ir ao médico. 
Eu tenho problemas de coluna, e isso dá-me 
muito medo. Receio o que possa vir a 
acontecer se algum dia não puder cuidar da 
Ana, não sei como é que havemos de fazer. 
Esse pensamento é aterrador.

O meu mecanismo de defesa para enfrentar 
cada dia é pensar que tudo continua na 
mesma, com a pequena diferença de que 
agora a Ana precisa de mais ajuda. A 
mesma ajuda que ela sempre prestou aos 
outros ao longo da vida. Era muito nova 
quando perdeu a mãe e teve de tomar conta 
do pai e dos irmãos mais novos. Trabalhava 
fora de casa e cuidava de sete pessoas.

Por isso ela agora recebe tanto, porque 
também deu muito.

A parte mais triste para ela é não poder 
comunicar-se com os outros. E não poder ler. 
Sempre foi uma pessoa extrovertida que 
falava com toda a gente, e devorava livros. 
Isso dá-lhe raiva e muita pena.

Eu e a Ana amamo-nos muito, e isso nunca 
irá mudar. Estamos juntos desde que eu 
tinha dezoito anos. Conheci-a num jogo de 
rugby. Ela tinha ido acompanhar uma amiga 
que estava interessada noutro rapaz, e uma 
coisa levou à outra. Até hoje. 

O que se passa é que a nossa vida agora é 
diferente. Todos os dias, quando me levanto, 
é como se me preparasse para representar 
um papel. Sou ator de teatro. Por dentro 
sinto uma angústia imensa, mas tenho 
sempre um sorriso nos lábios. Vamos lá outra 
vez, outro dia. Quando cai a noite é que 
começo a dar voltas a tudo, e então choro. 
Umas vezes sozinho, outras vezes choramos 
os dois juntos. 

Eu vou continuar a cuidar da Ana enquanto 
puder, ou até que ela não me reconheça. 
Então será o momento de a levar para um lar. 

Dizem que a música é uma das últimas 
gavetinhas que se fecha. Até lá, nós vamos 
continuar a cantar e a dançar. 







ALZIRA E CRISTINA

LUTA



Eu acho que o mais importante é nós termos 
uma rotina. Isso ajuda a colocar as coisas no 
seu lugar. Nesse sentido, para mim é um 
alívio imenso ter uma pessoa que vem cá a 
casa todos os dias tomar conta dela. Assim 
eu posso ir trabalhar e ao ginásio, o que a 
minha coluna agradece, se bem que a minha 
mãe não gosta lá muito de ter essa 
companhia porque a faz sentir como uma 
pessoa doente. Aliás, devia levar o colar do 
serviço de teleassistência ao pescoço, mas lá 
está ele, em cima da mesa. É complicado. 

Os momentos partilhados em família são 
importantes. Por isso jantamos todos juntos. 
Por vezes, o meu parceiro tem mais 
facilidade para lidar com certas situações do 
que eu. Dizem que quanta mais confiança há 
entre duas pessoas, mais difícil é a relação.

Mas eu percebo a minha mãe. Não deve ser 
fácil aceitar que a nossa própria filha nos 
diga o que fazer, aceitar que a certa altura 
houve uma troca de papéis.

O meu nome é Cristina

e cuido da minha mãe, a Alzira,

que tem oitenta e nove anos.

Há três anos, eu e a minha irmã chegámos 
à conclusão de que a nossa mãe precisava 
de ajuda. Quando vimos que as distrações e 
os esquecimentos começavam a ser 
graves, que ela já não era capaz de gerir as 
suas próprias finanças nem o seu dia-a-dia, 
decidimos intervir.

No início foi duro. É difícil aprender a 
conviver com uma pessoa doente 
convencida de que está perfeitamente e de 
que não precisa de ninguém. Todos nós 
passámos por uma fase de adaptação e 
aprendizagem. Deixar a nossa casa e ir viver 
para a de outra pessoa, mesmo que seja a 
nossa filha, também não é fácil.

A minha mãe sempre foi uma mulher ativa, 
trabalhadora e muito forte. Quando era nova 
estudou dança, mas toda a vida trabalhou 
como empregada de balcão. Sempre foi 
muito independente e agora vê que a vida 
dela depende de mim, o que é difícil de 
aceitar.

Ela sabe que se esquece das coisas, mas 
recusa-se a assumir que está doente. Diz 
que simplesmente está a envelhecer. Mas 
reconhece que antes quer viver comigo do 
que sozinha, mesmo que isso implique 
alguma que outra zaragata. É que tanto eu 
como ela temos um feitio difícil. A minha 
mãe costuma chamar-me “dona mandona” 
ou “madre superiora”.



Quando já não posso mais, saio de casa. 
Vou dar uma curva, apanhar ar, respirar 
fundo. Ela pode ficar um bocado sozinha, 
não há problema. Quando volto estamos as 
duas mais calmas e podemos voltar a 
começar. E às vezes desatamos a rir. Porque 
rir juntas é importante.

Quando me sinto desbordada, peço ajuda. 
Somos duas irmãs, e embora a nossa mãe 
viva comigo, temos de nos apoiar uma à 
outra para lhe dar os cuidados de que 
precisa. Isso por vezes é difícil de gerir. A 
fim de contas, todos temos a nossa vida e é 
complicado encaixar as necessidades de 
uma pessoa dependente no nosso dia-a-dia.
 
O nosso cão, o Rói, faz-lhe muito bem.
Encontrámo-lo abandonado no pinhal. 
Deixámos as portas abertas para ver se ele 
entrava no carro, e assim foi. Nós cuidamos 
dele e o Rói, por sua vez, cuida da minha 
mãe. Basta ver como eles olham um para o 
outro.

Ser cuidadora é esgotante. Faz-nos reavaliar 
muitas coisas. Absorve tempo e energias. 
Tanto que eu agora até me pergunto o que 
vai ser de mim quando deixar de cuidar da 
minha mãe. Por isso tento que todos os dias 
que nós passamos juntas sejam dias 
especiais, embora saiba que entretanto vou 
continuar a ser a "dona mandona".

Tento que todos os 
dias que nós 
passamos juntas 
sejam dias especiais, 
embora saiba que 
entretanto vou 
continuar a ser a 
"dona mandona".







MÁRIO E MARCOS

AMIZADE



Há já alguns meses, o Mário teve um 
derrame pleural e esteve dezasseis dias 
internado no hospital. Quando voltou para 
casa tinha perdido mobilidade, precisava de 
usar absorventes e necessitava que alguém o 
ajudasse a levantar-se, a tomar banho e a 
vestir-se. A família do Mário contatou a 
agência para a qual eu trabalho e assim foi 
como entrei na vida dele. Durante mais de 
dois meses fui o seu cuidador, e acabámos 
por travar amizade.

O Mário é uma pessoa com muita energia. 
Fala pelos cotovelos. Está sempre a contar 
anedotas e não poupa ninguém. Pedia-me 
sempre que falasse mais devagar, dizia que 
os brasileiros falam muito depressa, mas isso 
não é verdade. Os portugueses falam bem 
mais depressa do que nós!

Quando cuidamos de pessoas como o Mário, 
cuja doença é apenas física, é preciso ter 
cuidado com o que dizemos, porque elas não 
sofrem qualquer tipo de demência. É 
importante falar com elas, ouvi-las e rir com 
elas. Sobretudo quando as levantamos, as 
deslocamos ou lhes damos banho. É preciso 
explicar-lhes o que estamos a fazer, passo a 
passo, e até mesmo brincar sobre a situação, 
porque isso é bom para elas, dá-lhes ânimo. 

É importante saber deslocar e levantar as 
pessoas idosas, o que não é fácil. Lembro-me 
de uma senhora que não tomava banho há 
seis meses porque ninguém sabia como 
ajudá-la. Limitavam-se a asseá-la na cama. 
Quando lá cheguei, levantei-a e dei-lhe um 
duche, e apesar de estar muito doentinha, a 
expressão do seu rosto mudou. 

O meu nome é Marcos

e sou cuidador profissional, o que quer 

dizer que dou apoio domiciliário às 

famílias com pessoas dependentes. 

Na maioria das vezes são os próprios 
familiares os que me contatam porque se 
encontram numa situação nova para eles e 
não sabem como enfrentá-la. Quase sempre 
me chamam para cuidar dos “velhotes”, e 
acabo por me afeiçoar muito a eles. 

Talvez o Mário 
já não precise 
de um cuidador, 
mas todos 
precisamos de 
alguém que se 
preocupe 
connosco.



Lá no Brasil somos muitos irmãos, e entre 
todos cuidamos dos meus pais. É 
importante cuidar da família. Se não há 
tempo ou não se sabe como fazê-lo, nós 
podemos ajudar.

Foi assim que eu entrei nesta casa, como 
um mais da família. Conheço os filhos do 
Mário, a mulher dele. Costumamos falar por 
telefone e volta e meia vamos tomar uma 
bica, contamos anedotas e jogamos às 
cartas.

Talvez o Mário já não precise de um 
cuidador, mas todos precisamos de alguém 
que se preocupe connosco, alguém com 
quem poder falar e até mesmo gozar um 
bocadinho. A vida assim é bem melhor.

Para mim, ser cuidador é isso mesmo. Pôr 
um sorriso no rosto das pessoas de quem 
cuido e conseguir que esse sorriso dure o 
máximo tempo possível.







PEDRO E ANA

DECISÃO



O meu nome é Ana,

tenho sessenta e cinco anos

e cuido do meu marido, o Pedro. 

O Pedro trabalhou toda a vida como 
condutor de camiões, a transportar o vinho 
que se faz nas adegas cá da zona. Há coisa 
de dois anos, vimos que ele ficava 
desorientado, que toda a vitalidade e a 
genica que ele sempre tinha tido se iam 
apagando. Andámos de médico em médico 
e todos nos diziam que com a reforma ele 
tinha-se ido "um bocadinho abaixo" mas eu 
sabia que havia ali mais qualquer coisa. O 
homem irrequieto e ativo com quem eu me 
casara tinha desaparecido. Precisava de uma 
resposta, fosse lá qual fosse. Um dia, o 
Pedro perdeu a aliança de casamento. Um 
homem que nunca na vida se tinha perdido, 
que era certinho como só ele. Levantava-se 
e não fazia nada em todo o dia. Alguma 
coisa não batia certo.

Finalmente lá demos com uma psicóloga 
que lhe diagnosticou Alzheimer. Aquilo foi 
duro, mas pelo menos sabíamos o que ele 
tinha. 

Eu tenho cuidado de outros desde que era 
menina. Aos oito anos deixei de ir à escola 
para cuidar da minha irmã enquanto a nossa 
mãe estava na horta. Depois comecei a 
trabalhar, casei-me e logo vieram os filhos. O 
Pedro quis que eu ficasse em casa durante 
uns anos para tratar deles. É o trabalho mais 
importante de uma mãe, cuidar dos filhos.

Quando eles cresceram continuei a cuidar, 
mas de uma casa. Há trinta e sete anos que 
tomo conta de uma quinta próxima.

Mas uma coisa são os cuidados e outra é 
tomar decisões.

O meu marido sempre foi o homem da 
casa, o que se ocupava de ganhar o pão e 
de organizar as coisas, de decidir. De 
repente, tive de pôr de parte a minha 
timidez, as minhas inseguranças e os meus 
receios. Eu sempre fui muito acanhada, o 
Pedro é que era mais afoito, mais 
impulsivo. Eu era a precavida. Mas agora 
está tudo de pernas para o ar. Eu é que 
tenho de ser forte e decidida. Agora as 
decisões são todas minhas.

É incrível a força que nós somos capazes 
de ir buscar quando faz falta. Se mo 
tivessem dito há anos, não tinha 
acreditado. 

Por enquanto, lá vamos andando. O nosso 
filho mais velho vive connosco, e é ele que 
nos ajuda para podermos ir ao centro uma 
vez por semana. 

A Associação de Familiares dos Doentes 
de Alzheimer da nossa área também nos 
dá uma grande ajuda. Quando lá vamos, o 
Pedro faz convívio com pessoas que estão 
na mesma situação que ele e a psicóloga, a 
dra. Sandra, dá-nos pautas e conselhos, 
tanto a ele como a mim. 

Lá dão-nos exercícios para ele fazer em 
casa, coisas que estimulam a memória, 
como os livros de pintar. Porque o que se 
passa é que ele fica desorientado e depois 
enerva-se.

É incrível a força que nós 
somos capazes de ir buscar 
quando faz falta. Se mo 
tivessem dito há anos, não 
tinha acreditado.



Os vizinhos estão avisados, e ele anda 
sempre com uma medalha ao pescoço que 
indica a doença que sofre e onde mora. 
Assim, se algum dia sair sozinho e se perder, 
alguém poderá ajudá-lo a voltar a casa. 

O pior para o Pedro é ter ficado sem a carta 
de condução. Para ele formava parte da sua 
identidade, da sua forma de ser. Agora já não 
pode guiar e fica muito irritado com isso. E 
depois, quando ele se zanga, não hesita em 
dizê-lo sem panos quentes. Transformou-se 
numa pessoa muito desinibida, tanto é assim 
que às vezes me faz passar vergonhas.

A hora do duche também é complicada. Ele 
não quere que o ajude, mas  por vezes 
confunde o creme hidratante com o champô. 
Nesses casos o meu filho lá consegue dar-lhe 
a volta: diz-lhe que se tomar duche vai haver 
um prémio e depois traz-lhe umas canetas 
novas ou qualquer coisa do género. Temos de 
ir aprendendo truques novos todos os dias.

O Pedro também tem dias bons. Nós 
chamamos-lhes os "dias doces", porque ele 
se lembra de tudo e parece que nada mudou, 
apesar de sabermos que não é assim. 

Eu vou-me reformar em Dezembro. Vou 
deixar de tomar conta da quinta para passar a 
cuidar do Pedro. E vamos lá a ver se 
entretanto chegam os netos.
Estando os dois juntos, podemos continuar a 
cuidar dos outros. Porque a vida é assim 
mesmo. 







CIDÁLIA E PATRÍCIA

COMPANHIA



O meu nome é Patrícia,

tenho trinta e um anos e sou cuidadora 

profissional. Há quatro anos que tomo 

conta da dona Cidália. 

Embora seja técnica de farmácia, quando 
vim para Portugal arranjei trabalho a cuidar 
de uma doente de cancro, já lá vão oito 
anos. Foi graças às recomendações daquela 
senhora que eu passei a cuidar da dona 
Cidália. Desde então vou a casa dela todos 
os dias, de segunda a sexta.

A situação da dona Cidália e a minha são 
muito parecidas. Estamos as duas sozinhas. 
Ela não tem família, e a minha está longe, na 
Bolívia e no Brasil. Partilhamos um 
sentimento de profunda solidão. Por isso 
nos entendemos, por isso nos damos tão 
bem.

A história da dona Cidália é incrível. Aos 
oitenta e nove anos, ela tem melhor 
memória do que eu. Pianista e violinista 
desde menina, toda a vida foi uma mulher 
muito culta. Filha única, perdeu o pai aos 
treze anos. Como ela costuma dizer, é filha 
única, sobrinha única e neta única. Todos os 
parentes que tinha eram mais velhos do que 
ela e foram falecendo. Não teve filhos. 
Quando morreu o marido, o Alfredo, com 
quem esteve casada sessenta e seis anos, a 
dona Cidália ficou completamente sozinha.

No hospital, quando o marido já estava 
muito mal, uma doutora ia lá vê-la todos os 
dias. Para falar com ela, para se certificar de 
que estava bem, porque sabia que a dona 
Cidália não tinha mais ninguém e 
preocupava-se imenso com isso. 

Quando voltou para casa, a dona Cidália 
sentiu-se sozinha e sem forças. Decidiu então 
perguntar a um vizinho se conhecia alguém de 
confiança. E foi assim que eu comecei a 
trabalhar para ela.

Graças a uma trabalhadora social que deu 
seguimento ao caso e se interessou pela 
situação, a Associação de Amigos da Terceira 
Idade disponibilizou os serviços de uma 
voluntária. A dona Rosa vem uma vez à 
semana só para lhe dar apoio emocional. A 
verdade é que a dona Cidália tem um dom 
para atrair boas pessoas, porque ela também 
é uma ótima pessoa.

A dona Cidália diz que agora tem amigas. E 
uma nova família. 

Eu sempre lhe digo que não pode morrer, que 
não me pode deixar sem trabalho, e rimo-nos 
à gargalhada. Às vezes brinco com ela, 
digo-lhe que está a precisar de um copinho e 
preparo-lhe um café. Com cafeína e tudo! 
Volta e meia também lhe faço um panachê 
com cerveja sem álcool, e quando não anda 
com o açúcar alto dou-lhe um bolinho. 

Ultimamente a dona Cidália ouve mal e está a 
ficar cega. Já não pode ir para a rua sozinha. 
Por isso, de manhã fazemos as voltinhas 
juntas. Vamos ao banco, ao cabeleireiro. Mas 
também fazemos excursões, vamos almoçar 
fora e andamos às compras no centro 
comercial. Há pouco quis comprar "uma 
tablete", que é como ela chama aos tablets. 
Agora fazemos montes de selfies e depois 
vemo-los no ecrã. Também lhe mostro 
fotografias das cidades que ela visitou quando 
era nova. Viajamos juntas através das suas 
lembranças.

Todas as semanas meço-lhe a tensão, 
verifico os níveis de açúcar e ausculto-lhe o 
coração. Sou a enfermeira da dona Cidália, 
mas acima de tudo sou amiga dela. Gosto 
muito de me sentar a ouvir as histórias que 
ela conta. Vejam bem, ela nasceu em Lisboa 
em 1927, numa casa pombalina, rodeada de 
músicos e de artistas... A quantidade de 
histórias que ela pode contar!

A trabalhadora social também liga uma vez 
por mês, para se interessar pela dona 
Cidália, para saber se ela está bem 
acompanhada. Há muitas pessoas idosas 
sozinhas, o que é muito triste. 



Quando me vou embora deixo-lhe comida 
preparada. Às vezes faço-lhe pipocas para 
ela ver um filme da parte da tarde e depois 
fazer-me um resumo. Aos fins de semana 
telefono-lhe para saber se ela está bem e 
lembrar-lhe que tome os medicamentos. 
Preocupo-me com ela. Tenho uma amiga 
que diz que eu não me devia afeiçoar tanto à 
dona Cidália, que vou acabar por sofrer. Mas 
eu não ligo, embora saiba que por vezes 
deveria tomar certa distância emocional pelo 
meu próprio bem. 

Eu tenho lutado muito para poder exercer 
como farmacêutica. Finalmente, depois de 
dez anos, consegui um trabalho aos fins de 
semana e sei que poderia trabalhar mais 
horas, de segunda a sexta, mas... eu ia lá 
deixar de cuidar da dona Cidália? Agora 
formo parte da vida dela, e ela também 
forma parte da minha. 

A dona Cidália diz que 
agora tem amigas.
E uma nova família. 







DEOLINDA E LOURDES

Afeição



O meu nome é Lourdes e sou 

co-cuidadora da tia Deolinda, que tem 

oitenta e nove anos.

Até há três ou quatro anos a tia Deolinda 
ainda ia à casa da filha, a Lídia, para lhe 
passar a ferro, tratar da roupa e dar-lhe uma 
ajuda. Mas um dia caiu e começou a ficar 
desorientada, e foi nessa altura que ela foi 
viver com a filha. O problema é que a Lídia 
também tem duas filhas e trabalha fora de 
casa. Foi por isso que eu me voluntariei 
para ajudá-la.

A tia Deolinda não é minha família direta, 
mas conheço-a desde menina e gosto 
muito dela. Por isso, quando soube que 
precisava de ajuda, não hesitei. 
Organizamo-nos como podemos: ela vem à 
minha casa todos os dias de manhã e sou 
eu quem a acompanha aos médicos e à 
Oficina da Memória. Também lhe faço 
exercícios de reabilitação. A Lídia não se 
pode ocupar da mãe porque as filhas ainda 
são adolescentes. A pequena teve de ceder 
o quarto para instalarem lá a avó. É uma 
situação complicada.

Eu falo muito com a tia Deolinda. Lemos 
juntas, ela faz sopas de letras, e também 
folheamos as revistas cor-de-rosa. Ela 
trabalhou toda a vida numa fábrica de 
tecidos e adora ver (e criticar!) os fatos das 
famosas.

Quando há escola, os meus netos vêm a 
casa todos os dias. Eles gostam muito da 
tia Deolinda. O mais novo tem três anos e 
está-lhe sempre a dizer: "Por que é que não 
falas comigo?" ou "Fala, tia Deolinda, fala!". 
As palavras do pequeno são um grande 
estímulo para ela. As crianças são mesmo 
espertas! Eu acredito que a companhia 
delas faz muito bem às pessoas idosas.

Desde que um dia teve um descuido, a tia 
Deolinda usa absorventes para a 
incontinência. É um descanso. Eu preparo 
uma bolsa com fraldas, toalhitas e umas 
luvas e lá vamos as duas para o parque. Um 
dia, até nos atrevemos a dar um passeio de 
barco. Ela divertiu-se imenso. Volta e meia 
apanhamos o autocarro e fazemos uma 
excursão. Ela muda logo de cara! E eu 
estou tranquila porque sei que não me vai 
apanhar desprevenida. 

Quando se gosta de 
alguém, deseja-se o 
melhor para essa 
pessoa. Todos gostamos 
de nos sentir estimados. 



Há vizinhas que me têm dito que a tia 
Deolinda continua viva graças a mim. Eu 
não sei se isso é verdade, mas sim sei que 
ela gosta de estar comigo porque fazemos 
muitas coisas juntas. Eu tinha cuidado da 
minha mãe, por isso sei como é difícil. A 
princípio é natural sentirmo-nos sozinhos e 
desorientados, mas aos poucos vai-se 
aprendendo. É muito importante falar com 
as pessoas idosas, fazer-lhes muitas 
perguntas, trazê-las de volta para o 
presente, porque senão elas perdem-se no 
seu mundo de recordações.

É uma pena que quem nos governa não se 
aperceba do que fazemos, porque se 
assim fosse mudavam as leis, mudava 
muita coisa.

Eu não acho que aquilo que faço seja nada 
de especial, na verdade.

Quando se gosta de alguém, deseja-se o 
melhor para essa pessoa. Todos gostamos 
de nos sentir estimados.

Trata-se apenas disso. 







ZÉ E BEATRIZ

Paixão



Temos duas filhas e quatro netos. Eu cuido do 
Zé, mas também das minhas netas, é claro. As 
mães de antigamente somos assim, ¿não é? Eu 
sou muito ativa e não sei estar quieta, o que só 
faz bem ao Zé. Não percebo como é que há 
pessoas capazes de deixar os doentes de quem 
cuidam abandonados num canto. O que 
querem é que eles durmam e não dêem 
trabalho. Mas eu não. Nem dormir, nem ver 
televisão; têm mas é de se manter ativos. 

Nós não paramos. A psicóloga já nos explicou 
muitas vezes que, embora eles vão perdendo 
faculdades todos os dias, se os mantivermos 
ativos damos-lhes qualidade de vida. Para mim 
a qualidade de vida é muito importante, por isso 
fiz um acordo com o Zé: eu acompanho-o 
quando ele vai cantar no grupo coral, e ele vem 
comigo fazer ioga e tai chi. E assim vamos 
aprendendo coisas um do outro.

Às vezes zangamo-nos, é claro. Há algum casal 
que não discuta de volta e meia? Eu antes dizia 
cobras e lagartos, mas agora canto. Quando me 
zango, desato a cantar. E se a zanga é muito 
grande ou estou a ponto de perder as 
estribeiras, vou até à praia. Olho para o mar, dou 
um passeio e volto para casa outra vez. É uma 
sorte ter a praia tão perto. Às vezes também lá 
vamos os dois juntos. Andar à beira-mar, com a 
brisa no rosto, faz-nos sentir que tudo irá correr 
bem.

Nós adoramos dançar. Sempre praticámos 
danças de salão e continuamos a ir à discoteca. 
A música é a melhor terapia. 

Eu sempre disse que, depois de ter lutado tanto 
na vida, não ia morrer sem deixar rasto. Por isso 
estamos aqui, para que toda a gente saiba o 
que significa ser cuidador.

Eu sou a Beatriz, tenho sessenta e seis 

anos e cuido do meu marido, o Zé, que 

tem DTA (Demências do Tipo Alzheimer).

Eu nasci num bairro de barracas, e já de 
pequena dizia à minha mãe que eu queria 
chegar mais longe na vida. Por isso trabalhei 
muito, estudei estética e montei uma 
empresa do nada com muito custo e 
sacrifícios. Depois veio a crise e ficou tudo 
em águas de bacalhau.

Julgávamos que íamos ter uma velhice 
tranquila, mas as coisas correram de outro 
modo. Estivemos a ponto de ficar sem casa, 
e a seguir o Zé adoeceu. Mas finalmente lá 
conseguimos endireitar as coisas e cá 
estamos, dispostos a seguir em frente, 
como sempre fizemos.

Eu sempre 
disse que, 
depois de ter 
lutado tanto na 
vida, não ia 
morrer sem 
deixar rasto.
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