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Guião de observação 

 

Dimensões Objectivos de observação Estratégias  

Social - Observar as relações sociais estabelecidas entre os membros do agregado familiar 

- Observar as relações de amizade e vizinhança estabelecidas na zona habitacional 

- Observar as actividades realizadas entre amigos e vizinhos 

Verificar na vivência do bairro e 

registar em diário de campo; 

Feito família a família. 

Económico - Observar a quantidade e o tipo de actividades económicas presentes na zona habitacional 

- Observar a proximidade de actividades económicas que permitam a aquisição de bens e serviços 

(alimentação, médico, atm) 

Verificar a proximidade das 

actividades e registar em diário 

de campo; 

Procurar fonte de informação 

qualificada 

Institucional - Observar a proximidade/acesso físico a instituições: centro de emprego, escola, centro de saúde/hospital, 

polícia, biblioteca, cinema, instituições de apoio cívico/social (Loja do Cidadão), associações culturais, 

acesso a internet 

Verificar a proximidade das 

actividades e registar em diário 

de campo; 



Procurar fonte de informação 

qualificada 

Territorial - Verificar a proximidade da zona habitacional com o “centro da cidade” 

- Verificar a proximidade a acessibilidades da malha urbana: estradas, paragens de transportes públicos, 

taxis 

- Observar as condições das habitações: existência e bom funcionamento de água canalizada, rede de 

esgotos, gás e energia eléctrica; condição geral de casas-de-banho, cozinhas, e quartos; diferença entre 

espaços comuns e espaços privados, ocupação das casas (nº de pessoas) 

- Observar o estado geral das habitações: condição geral dos prédios habitacionais, características 

arquitectónicas e de construção (em altura), salubridade e manutenção,  

- Observar a quantidade e tipo de equipamentos e infra-estruturas (espaços verdes, equipamentos 

desportivos e sociais, todas as actividades não-residenciais, serviços públicos, recolha de lixo) 

- Observar as condições dos espaços comuns 

Verificar e observar os 

objectivos e registar em diário 

de campo 
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Tópicos para entrevista 

  

 A entrevista é totalmente confidencial. Apenas o entrevistador vai ouvir a entrevista e ninguém saberá quem respondeu às  questões, 

 uma vez que os nomes serão alterados. 

 

Dimensão Indicadores 

Caracterização 1. A quantas pessoas é realizada a entrevista 

2. Local da entrevista 

3. Agregado familiar (passado e presente) 

4. Há quanto tempo habita no local em estudo 

Social 5. Relações estabelecidas com a família (agregado familiar, família alargada, importância da família, apoio familiar) 

6. Relações de vizinhança e amizade estabelecidas (frequência de contacto, apoio de vizinhança) 

7. Participação em empresas e associações (culturais, desportivas, comunitárias) 

8. Formas de ocupação de tempos livres 

9. Alterações identificadas nestes indicadores com a nova habitação  

Económico 10. Ocupações dos membros da família (trabalhadores, estudantes, desempregados) 

11. Tipo de trabalho (contrato de trabalho, rendimentos) 

12. Acesso a bens e serviços e satisfação de necessidades (alimentação, ir ao médico, férias) 

13. Acesso a apoio social monetário ou não monetário 

14. Nível de poupança 

15.  Alterações identificadas nestes indicadores com a nova habitação 



Institucional 16. Acesso ao sistema educativo (frequência dos jovens na escola, qualificações dos adultos, proximidade da habitação 

com a escola) 

17. Acesso ao sistema de saúde (idas ao médico, têm médico de família, proximidade da habitação com o centro de 

saúde/hospital) 

18. Acesso à justiça (procuram polícia quando sentem necessidade, procuram apoio judicial gratuito ou pago) 

19. Acesso à habitação (tempo de espera pela habitação, como caracteriza habitações anteriores, peso da habitação no 

rendimento) 

20. Acesso a cultura (frequência em bibliotecas, livrarias, teatro, cinema, internet; têm computador em casa, proximidade 

destes locais com a habitação) 

21. Acesso a direitos cívicos e políticos (exercício do direito de voto, conversas famílias/com amigos sobre direitos cívis e 

políticos) 

22. Alterações identificadas nestes indicadores com a nova habitação (educação, saúde, justiça, habitação, cultura, 

direitos) 

Territorial 23. Caracterização da zona habitacional (Disponibilização de equipamentos e infra-estruturas; Respeito pelos espaços 

comuns) 

24. Identificação de diferenças entre habitações anteriores e actual 

Referências 

simbólicas 

25. Identidade social, motivações e sentimentos de pertença (identificação com o espaço físico, com a comunidade, com o 

trabalho/escola/actividades que desenvolvem) 

26. Perspectivas de futuro (que perspectivas tinha? E se se realizaram) 

27. Capacidade de iniciativa (tentativas de mudança pessoal, familiar ou da comunidade) 

28. Alterações identificadas nestes indicadores com a nova habitação 
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Anexo: Desenvolvimento da temática da pobreza 

A perspectiva de Amartya Sen 

Este autor associou a pobreza à situação de falta de liberdade (Sen, 1999 cit in Bruto 

da Costa (coord.),2008:22). Para o autor, quem tem fome não pode estar livre e se não é livre 

para comer, provavelmente não tem o exercício da liberdade noutros aspectos da sua vida.  

Sendo a liberdade um dos direitos humanos fundamentais, em última análise a pobreza é uma 

situação de desrepeito por estes direitos. 

Naturalmente que esta perspectiva é importante para a consideração da pobreza a 

nível político (Sen, 1999 cit in Bruto da Costa (coord.),2008:23), pois se a fome é um 

desrespeito pelos direitos humanos fundamentais, os Estados de Direito não podem conter 

situações de privação e, portanto, exige-se que invistam em programas que erradiquem este 

fenómeno. 

A perspectiva de Paul Spicker 

 Com a sua investigação, Spicker organizou três categorias de significados de pobreza, 

onde constavam os onze conjuntos (clusters) de pobreza que identificou (Spicker et al, 2007 cit 

in Bruto da Costa (coord.),2008:23). 

 As três categorias são a necessidade material, circunstâncias económicas e relações 

sociais. A primeira categoria diz respeito à falta de acesso a bens ou serviços essenciais 

(alimentação, habitação) ou, numa perspectiva mais abragente, a uma condição geral de 

carência a vários domínios e de forma persistente. Uma outra análise considera a pobreza 

como um baixo padrão de vida, em comparação com os outros indivíduos. 

 A categoria respeitante às circunstâncias económicas define pobreza em três 

subcategorias: pobreza é falta de recursos; pobreza implica distância económica, pois quem 

não tem acesso a bens e serviços tem menos recursos; pobreza relaciona-se com a classe 

económica do indivíduo, ou seja, da sua aproximação com os bens de produção. 

 As relações sociais têm igualmente subcategorias: a classe social, pois pobreza 

relaciona-se com a classe social mais baixa da sociedade; a dependência, uma vez que são 

pobres as pessoas que apresentam dependência da assistência social para satisfação de 

necessidades; a exclusão social; a habilitação, pois o indivíduo pode não ter a privação do 

recurso, mas não estar habilitado a adquiri-lo. 

Conceito absoluto de pobreza 

 A pobreza absoluta é avaliada tendo em conta necessidades universais, fazendo 

diferenças apenas de acordo com o sexo e a idade. O problema de medir a pobreza absoluta é 

a avaliação das necessidades básicas, quem as define e com que critérios, problema em parte 

resolvido através da substituição do critério necessidade pelo critério consumo das famílias 



(Silva e Costa (coord.) 1989:24). Dentro desta questão é essencial então procurar saber se 

existe uma universalidade de necessidades humanas, ou seja, se existe de facto um conjunto 

de bens, serviços e outros elementos da vida social que são essenciais a todos os indivíduos, 

quaisquer que seja a sua idade, sexo, padrão de consumo, país de origem ou cultura e se 

existe uma precedência de necessidades objectivas sobre as preferências subjectivas (Bruto 

da Costa (coord.), 2008:48). 

É muito difícil definir e actualizar o que são necessidades, porque estas são 

influenciadas por: 

 Mudanças sociais (novas necessidades, padrões de consumo); 

 Mudanças de aspirações dos grupos sociais de menores rendimentos; 

 Desenvolvimento e expansão de valores culturais e morais (justiça, solidariedade, 

respeito pela dignidade humana). 

(Bruto da Costa (coord.), 2008:38) 

 A dificuldade do conceito deve-se também aos vários tipos de necessidades sociais 

que são conhecidos. Estas necessidades podem ser sentidas pela população, expressas, ou 

seja, exigidas pela população, ou comparadas com um grupo de referência da sociedade, por 

exemplo. As necessidades podem ser ainda ideais ou normativas, não sendo assim 

imperativas mas idealizadas (Pereirinha,2008:87). Parece-nos claro que existem ainda 

necessidades universais, mas que correspondem a um nível básico da existência humana, 

como sejam alimentação adequada e suficiente, seja qual for o país ou as próprias 

necessidades desse país.  

Tendo em conta as críticas, o conceito tem sido alterado e aplicado de diferentes 

formas, consoante a investigação. Existem essencialmente duas direcções na aplicação do 

conceito: utilizar a metodologia em que o “orçamento é resultado de um processo de listagem e 

tradução de custos, de todas as rubricas consideradas como necessidades” (Bruto da Costa 

(coord.), 2008:39); ou utilizar igual metodologia para a alimentação, mas aplicar a observação 

empírica para medir as necessidades não alimentares. Estas últimas necessidades são 

avaliadas através da curva de Engel, que expressa que à medida que aumenta o orçamento 

familiar, vai diminuindo o orçamento direccionado para bens alimentares.  

Um dos exemplos da adaptação do conceito de Rowntree foi o estudo de Bradshaw 

(Bradshaw et al, 1987 cit in Bruto da Costa (coord), 2008:39) que, a partir da Lei de Engel, 

recorreu à elasticidade procura-rendimento e tenta perceber o ponto em que um aumento na 

quantidade é substituído por um aumento na qualidade do bem (o ponto de inflexão), sendo 

este ponto uma diferença clara na alteração das condições de vida dos consumidores.  

 

 



Conceito de pobreza relativa 

Para calcular a pobreza relativa existem dois métodos. O primeiro método considera os 

conceitos de pobreza e desigualdade e considera pobres uma percentagem da população que 

esteja no extremo mais baixo dos escalões de rendimento (os 20% mais pobres em 

comparação com os 20% mais ricos, por exemplo). Contudo, é preciso ter em conta que estes 

são conceitos diferentes, pois desigualdade preocupa-se com a distribuição de recursos pelas 

pessoas/famílias e não com níveis de vida ou privação de recursos, cabendo já estas questões 

à pobreza.  

Sarpellon tentou perceber em que ponto então a desigualdade se torna pobreza, já que 

a pobreza parece poder definir-se como o extremo inferior na escala da desigualdade. O autor 

conclui que existe pobreza quando já não há existe contacto do indivíduo ou família com o que 

denominou de centro da desigualdade (Sarpellon,1984 cit in Bruto da Costa (coord.) 2008:54), 

ou seja, se existe pobreza generalizada este centro de desigualdade está próximo, portanto 

não podemos falar realmente de desigualdade dos indivíduos, mas sim de pobreza 

generalizada. Da mesma forma, podemos falar de altos níveis de desigualdade com baixos 

níveis de pobreza. 

O segundo método fixa um limiar de pobreza em termos de determinada percentagem 

do rendimento médio da sociedade (quem vive abaixo de 60% do rendimento médio). O 

problema deste método é saber qual a percentagem a partir da qual podemos considerar um 

indivíduo pobre, qual o critério e quem faz essa análise. Para Townsend, este ponto é quando 

o decréscimo dos recursos dos indvíduos ou das famílias deixa de lhes permitir participar nas 

actividades e costumes da cultura a que pertencem (Bruto da Costa (coord.), 2008:42).   
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Anexo: Teoria de Gilbert Clavel 

Um estudo de Gilbert Clavel sobre comunidades de passagem e exclusão social 

define exclusão como um cúmulo de deficiências, por ser uma situação em que falta dinheiro, 

bens materiais e autonomia para procurar recursos que satisfaçam necessidades; um 

movimento social de rejeição, visto que está ligado a uma noção de estatuto social e, no 

entender do sociólogo, existe uma hostilidade para os grupos de indivíduos excluídos; e existe 

uma linha divisória, pois existe um estilo de vida e padrão de consumo comum, dos quais uns 

estão excluídos e são portanto marginalizados (Clavel,2004:32). Clavel admite então a 

exclusão como uma situação de um grupo de indivíduos que vive em pobreza e que forma um 

estatuto social próprio marginalizado, sem acesso aos bens e serviços dos outros estatutos 

sociais, nomeadamente de alojamento, trabalho, saúde, escolarização, família, direitos, 

práticas e ideologias, que dividem a sociedade entre quem tem acesso e quem é canalizado 

para bens e serviços com menor qualidade. O fenómeno da exclusão é então multidimensional, 

traduzindo-se num “somatório de situações” que os indivíduos/famílias enfrentam nos vários 

campos da sua vida. 

O autor encontra evidências da linha divisória supracitada no campo da saúde, pois 

apesar dos progressos técnicos que permitiram aumentar a esperança média de vida e os 

cuidados de saúde, nem todos beneficiam deste sistema, pelo que existe uma maior frequência 

de certas doenças em populações em situação de pobreza. Como factores explicativos, 

encontram-se as condições de habitabilidade
1
 e de vida em geral, como a insalubridade, 

degradação habitacional, desconforto e falta de aquecimento, má alimentação ou higiene 

resultam em casos de afectações pulmonares, tuberculose, doenças cutâneas e mesmo 

escorbuto e outras doenças relacionadas com a alimentação. 

Também a relação com o trabalho é factor de frequência de doenças, pois existe uma 

maior prevalência de doença profissional e acidentes de trabalho devido à precaridade laboral, 

e a existência de patologias do desemprego e da solidão, como doenças cardiovasculares, 

distúrbios do sistema nervoso e distúrbios mentais e do sono causados essencialmente pela 

solidão e desemprego, que traduzem quebra de laços sociais, divórcio, perda de solidariedades 

e rotinas. Por último, os factores culturais podem ter também influência na questão da saúde, 

como por exemplo, a população cigana aceitar mal idas ao médico. As populações mais pobres 

apresentam uma ausência na procura de cuidados de saúde e recorrem bastante à 

automedicação (Clavel, 2004:90). Para além disto, naturalmente que quanto mais pobre, 

menos existe capacidade de consumir cuidados de saúde, porque está excluído do sistema 

privado devido aos elevados custos e depende portanto do sistema público, que é confuso, 

burocrático e demorado. 

                                                           
1
 O estudo de Clavel sobre comunidades de passagem relevou que os riscos para a saúde são 

influenciados pelo tipo de alojamento e a sua salubridade. Para construção em betão armado a saúde é boa 

para 75% das pessoas; para construção prefabricada a mesma percentagem é de 65%; e para construção 

antiga, húmida e difícil de aquecer a percentagem é de 28% (Clavel,2004:88) 



Também a educação é diferente para as populações excluídas, pois a escola reproduz 

as divisões sociais e as populações mais vulneráveis encontram-se em situação de insucesso 

ou abandono escolar, devido à falta de qualificação também dos pais que é herdada pelos 

filhos, por falta de acompanhamento no estudo, de motivação, de controle social no geral ou 

mesmo de espaço, tempo e rotina de estudo e das próprias aspirações e identidade social. 

Na família, o aumento do número de pessoas a viver sós aumenta o isolamento, mas 

essencialmente as famílias monoparentais, na maior parte dos casos com a mãe e seus filhos, 

empobrece as famílias e diminui o controle social sobre as crianças. Também o acesso dos 

jovens à autonomia e independência tardia é factor de exclusão, principalmente porque advém 

de situações de desemprego e de dependência económica. 

Relativamente aos direitos, práticas e ideologias existe exclusão devido à própria 

organização social e do quadro jurídico presente, como seja, a concentração de bens e 

serviços nos centros da cidade (transportes, escolas), a lei da imigração que ao ser aplicada 

pode traduzir atitudes arbitrárias e discriminatórias, o difícil acesso a direitos administrativos (a 

renovação de um documento de identificação por exemplo) por parte de população idosa ou 

pouco qualificada, o difícil acesso a alojamento por parte de populações com poucos 

rendimentos, sem garantias para créditos, que conduz estas populações a habitações de 

menor qualidade, o direito à defesa que pode tornar-se quase impossível para quem não tem 

rendimentos, e o acesso difícil aos direitos sociais, desde o acesso ao subsídio de desemprego 

até às longas filas de espera em guichés para resolver assuntos vários. Todas estas 

dificuldades são muitas vezes acompanhadas de uma representação negativa da pobreza e 

exclusão e de uma lógica de suspeição destas populações, assumindo à partida que o pedido 

é indevido, ou estão a esconder informações ou mesmo a enganar (Clavel, 2004).   

 

Tal como Castel, Clavel considera a exclusão “como o último termo de um processo 

simbólico de valorização das posições sociais.” (Clavel,2004:46), ou seja, o fim de um processo 

de marginalização social  ou, como referiu Castel, o desligamento com os vários campos da 

vida social e, por outro lado, trabalha a questão da exclusão social como o acesso a 

determinados bens e serviços. Para além de multidimensional, a exclusão social pode 

analisada através de um modelo dinâmico, que implica um percurso que percorre três zonas: 

 Zona de precaridade (incerteza financeira, emprego, insegurança na vida social 

e familiar) 

 Zona de pobreza (escassez e insuficiência de recursos) 

 Zona de exclusão (extremo da precaridade e pobreza, implica vários tipos de 

privação, fechamento em espaços sociais específicos, relações sociais 

simbólicas negativas, ruptura de laços sociais) 

 



Este modelo pode ser apresentado através de um modelo em círculos: 

 

Figura x – Modelo em círculos: da pobreza à exclusão 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Clavel, 2004:140 

Este esquema traduz o modelo referido, que é dinâmico e é possível passar de uma 

zona para outra sem passar por todas as zonas. A zona de pobreza pode integrar-se na zona 

de integração, um indivíduo em situação de pobreza pode estar integrado, contudo um 

indivíduo em exclusão nunca pode estar na zona de integração.  

Este esquema permite verificar que, para Clavel, os indivíduos/famílias excluídos não 

estão fora da sociedade, mas estão integrados numa relação social histórica, que define as 

hierarquais sociais e questiona a coesão social da sociedade enquanto conjunto 

(Clavel,2004:158).  

 

Para o sociólogo, na análise da exclusão existem dois campos sociais distintos: a 

actividade económica e a actividade simbólica. O exercício da actividade económica determina 

o lugar dos indivíduos na estrutura económica e de rendimentos e a actividade simbólica 

determina a posição e estatuto social. Para o autor, existe exclusão quando estão presentes 

sinais ou indícios de exclusão tanto na esfera económica (menores rendimentos) como na 

esfera simbólica (inferior estatuto social) (Clavel,2004:46). 

Para além disso, a exclusão para Clavel tem manifestações várias que conduzem “ao 

isolamento e à não participação real e simbólica dos excluídos” (Clavel,2004:51), traduzindo a 

noção de participação social e do exercício da cidadania. Se estes indivíduos não participam e 

estão isolados não podem exercer o seu direitos e deveres de cidadania.  

 

Zona de 

integração Zona de  

precaridade Zona de pobreza 

Zona de 

exclusão 



Um estudo francês identificou as camadas da população que estão actualmente mais 

sujeitas à exclusão pela falta de alojamento: 

 Jovens com fracos recursos, que são forçados a coabitar com pais ou amigos; 

 Pessoas que estão sós a maior parte do tempo e que igualmente se vêem a 

depender de parentes ou amigos (como é o caso de idosos que moram 

sozinhos); 

 População imigrante devido à falta de documentos ou por preconceito devido à 

sua origem; 

 Famílias numerosas, mais de origem imigrante, porque as habitações não 

estão adaptadas ao seu agregado; 

 Famílias separadas em situação crítica (mulheres vítimas de violência 

doméstica, famílias monoparentais); 

 Nómadas por não encontrarem terrenos adequados; 

 Deficientes físicos e mentais, pois tal como com as famílias numerosas, 

existem poucas habitações adaptadas às suas necessidades. 

 

A falta de alojamento destas camadas provoca situações de: 

 Coabitação prolongada com os pais; 

 Permanência em casa de amigos; 

 Permanência prolongada em estruturas colectivas, como centros de 

acolhimento, etc.; 

 Cativeiro residencial (impossibilidade de trocar de habitação ou de bairro); 

 Sobreocupação. 

(Clavel,2004:63-64) 
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Anexo: Causas de pobreza e exclusão social – o desemprego 

 

Em 2008, a taxa de desemprego era de 7,6%, subindo 2,6% desde 1998 (Principais 

Indicadores Económicos e Sociais,INE). Esta mesma taxa era, em 2008, de 6,5% para os 

homens, 8,8% para as mulheres e 16,4% para os jovens. As previsões da taxa de desempego 

diferem consoante a metodologia utilizada. Assim, existem para 2009 e 2010 diferentes 

previsões de desemprego. São estas: 

 do Governo, de 8,8% para 2009 e 8,2% para 2010 (Reorientação das Políticas 

Orçamentais, Maio 2009 cit in Principais Indicadores Económicos e Sociais,INE); 

 da Comissão Europeia 9,1% em 2009 e 9,8% em 2010 2010 (Previsões Primavera da 

Comissão Europeia, Maio 2009 cit in Principais Indicadores Económicos e 

Sociais,INE), contrariando a perspectiva do governo de que a taxa irá baixar no 

próximo ano; 

 da OCDE 9,6% em 2009 para 11,2% em 2010 2010 (Economic Outlook Nº85 da OCDE 

cit in Principais Indicadores Económicos e Sociais,INE); 

 do Fundo Monetário Internacional 9,5% para 2009 e 11% para 2010 (World Economic 

Outlook, 1 de Outubro de 2009 cit in Principais Indicadores Económicos e Sociais,INE).  

 

É importante notar que, de acordo com as previsões da Comissão Europeia, o desemprego em 

Portugal a partir de 2009 é menor à média da União Europeia, ao contrário dos anos 

anteriores. Em 2009, para a UE prevê-se uma taxa de 9,4% de desemprego (Portugal de 9,1%) 

e para 2010 uma taxa de 10,9% (9,8% para Portugal)  

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ANEXO IX 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

ANEXO X 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

ANEXO XI 

 

 

 

 

 

 



Mapa da localização do concelho do Barreiro no distrito de Setúbal 

 

 

 

 

 

Mapa do concelho do Barreiro – freguesias 

 



 

 

 

 

 

ANEXO XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Instituições  

 

Lista de Instituições Sociais Existentes no Concelho do Barreiro  

 

 

Associação de Solidariedade Social - Creche e Jardim de Infância “Os 

Reguilas” (I.P.S.S.) 

Endereço: Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Sto. André – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 215 17 26 - 21 215 12 67 

Valências: Creche; Jardim de Infância e A.T.L. 

 

Centro Oficial “O Barquinho” – Centro de Infância do Lavradio  

Endereço: Rua Grão Vasco, Urb. dos Loios – 2835 Lavradio 

Telef.: 21 204 41 17 

Valências: Creche; Serviço de Amas; Jardim de Infância; A.T.L. 

 

Jardim de Infância D. Pedro V – “Colmeia” e “Comboio” (I.P.S.S.) 

Endereço: Rua Prof. Egas Moniz, nº 14 e 16 – 2830 Barreiro 

Rua Dr. Sampaio e Melo – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 54 99 - 21 207 88 20 

Valências: Creche; Jardim de Infância; A.T.L. 

 

CAI – Cantinho Alegre da Infância 

Endereço: Praça da Liberdade, nº 5, Sto. André – 2830-121 Barreiro 

Telef.: 21 216 54 00 

Valência: Jardim de Infância 

 

Sociedade Democrática União Barreirense “Os Franceses” (I.P.S.S.) 

Endereço: Largo Luís de Camões, nº 49 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 32 37 

Valências: Jardim de Infância; Ensino Básico 1º Ciclo; A.T.L. 

 

Instituto dos Ferroviários (I.P.S.S.) 

Endereço: Rua Heliodoro Salgado, nº 50 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 33 04 

Valências: Centro Preventivo de Crianças e Jovens em situação de risco (regime 

semi-internato); Lar de Jovens (internato) 

 

C.A.T.I.C.A – Centro Comunitário de Coina (I.P.S.S.) 

Endereço: Rua D. Manuel I, 2830–416 Coina 

Telef.: 21 210 95 20 

Valências: Creche; Jardim de Infância; C.A.T.L.; Centro de Dia; Apoio Domiciliário 

 

Centro de Acção Social de Palhais (I.P.S.S.) 

Endereço: Largo Paulo da Gama, nº 12 – 2830 Palhais 

Telef.: 21 215 55 76 

Valências: Centro de Dia; Apoio Domiciliário; Jardim de Infância; A.T.L. 

 

Centro Social e Paroquial Sto. André (I.P.S.S.) 

Endereço: Avª Escola dos Fuzileiros, nº 1X, Sto. André – 2830 Barreiro  

Telef.: 21 214 94 61 

Valências: Centro Preventivo de crianças e jovens em situação de risco (regime 

semi-interno); Lar de Jovens (regime de internato); Creche; C.A.T.L.; Centro de Dia; 

Apoio Domiciliário 



 

Santa Casa da Misericórdia do Barreiro 

Endereço: Praça de Santa Cruz – 2830 Barreiro 

Rua Miguel Bombarda – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 206 10 07 - 21 216 87 29 - 21 216 88 57 

Valências: Centro de Acolhimento “O Palhacinho” (crianças abandonadas e/ou 

maltratadas); Centro de Acolhimento “A Beira Tejo” (mães solteiras e/ou em situação 

de risco); Centro de Dia; Apoio Domiciliário; Lar “S. José” – Internamento de idosos; 

Lar “Nª Sra. do Rosário” – Internamento de idosos com grande dependência. 

Centro Social Paroquial “Padre Abílio Mendes” (I.P.S.S) 

 

Endereço: Travessa de Santa Cruz, nº 17 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 69 34 

Valências: Centro de Dia e Apoio Domiciliário 

 

Associação de Acção de Reformados do Barreiro (I.P.S.S.) 

Endereço: Av. Bento Gonçalves, nº 1 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 12 56 

Valência: Centro de Convívio 

 

Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos do Lavradio (I.P.S.S.) 

Endereço: Largo Domingos Dias, nº 1 – 2835 Lavradio 

Telef.: 21 202 69 04 

Valência: Centro de Convívio 

 

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Sto. André 

Endereço: Rua Nuno da Cunha, Sto. André – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 215 55 60 

Valência: Centro de Convívio 

 

Centro Social de Sto. António 

Endereço: Rua António Aleixo – 2835 Sto. Antº da Charneca 

Telef.: 21 216 87 27 

Valência: Centro de Convívio 

 

“Nós” – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente 

(I.P.S.S.) 

Endereço: Rua Salgueiro Maia, nº 25 A – 2835 Lavradio 

Telef.: 21 203 36 46 

Valências: A.T.L.; Centro Sócio Educativo; SATP – Serviço de Apoio Técnico precoce 

 

CERCIMB – Cooperativa para a Educação e reabilitação de Crianças 

inadaptadas da Moita e Barreiro  

Endereço: Rua Grão Vasco, nº 21 – 2830-440 Lavradio 

Telef.: 21 204 83 40  

Valências: Área Educacional; CAO – Centro de Actividades Ocupacionais; Lar 

residencial; Centro de Formação 

 

RUMO, Cooperativa de Solidariedade Social,C.R.L. 

Endereço: Rua 19, Nº 13, Quimiparque – Caixa Postal nº 5063 – 2831-904 Barreiro 

Telef.: 21 206 49 20 

Valências: Formação profissional e orientação para jovens c/ deficiência ou doença 

mental; Apoio à mediação e acompanhamento para pessoas c/ doença mental; Lar 

residencial 

 

PERSONA – Associação de Apoio a Doentes Mentais Crónicos (I.P.S.S.) 

Endereço: Rua Berthelot, nº 4 e 5, Quimiparque – 2830 Barreiro 



Telef.: 21 206 09 99 

Valências: Forum Sócio ocupacional; Unidade de vida protegida 

 

Associação Cultural de Surdos (Delegação do Barreiro) (I.P.S.S.) 

Endereço: Rua D. Manuel de Arriaga, nº 19 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 206 41 97 

 

Associação Portuguesa de Deficientes (Delegação do Barreiro) 

Endereço: Praceta D. Duarte, nº 2 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 215 72 22  

 

Associação de Diabéticos do Concelho do Barreiro 

Endereço: Rua Júlio Dinis, nº 32, r/c esq. – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 54 86 

 

CAT – Centro de Atendimento a Toxicodependentes 

Endereço: Rua Almirante Reis, nº 50 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 206 47 40 

Valências: Atendimento e acompanhamento psico-social e clínico 

 

Associação Centro Jovem Tejo (I.P.S.S.) 

Endereço: Páteo Albers, nº14 – 2830 Barreiro 

Telef.: 21 207 69 69 

Valência: Comunidade Terapêutica 

 

Liga dos Amigos do Hospital Distrital do Barreiro 

Endereço: Hospital Nossa Senhora do Rosário, S. A. 

Avenida Movimento das Forças Armadas 

Alto de Seixalinho, Barreiro 

Telef.: 21 214 73 17  

Fax.: 21 214 73 17  

E-mail.: lahdb@hbarreiro.min-saude.pt  

Mais informações em www.lahdb.inet.pt.” 
  

 

 

 
 

Url: http://www.cm-

barreiro.pt/pt/conteudos/municipio/assuntos+sociais/instituicoes/Instituições.htm  

 

 

 

 

 

http://www.cm-barreiro.pt/lib/downloadfich.asp?IdCnt=541
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ANEXO XIV 

 

 

 

 

 

 



Família 1 

 

Diário de Campo: Família 1 

 

Dimensões Objectivos de observação                                                                     
Observações 

Social - Observar as relações sociais 
estabelecidas entre os membros do 
agregado familiar 

 

- Observar as relações de amizade e 
vizinhança estabelecidas na zona 
habitacional 

 

- Observar as actividades realizadas entre 
amigos e vizinhos 

- Relações sociais fortes e com 
presença de apoio familiar forte; 

- Fracas expectativas quanto aos 
comportamentos e apoio dos 
familiares; 

- Relações de vizinhança 
turbulentas, sem relações de 
amizade; 

- Não existem actividades fora de 
casa, com excepção de idas ao 
médico e compra de alimentação. 

 

Entrevista Família 1 

 

A quantas pessoas é realizada a entrevista 
Mãe, 69 anos (dona da casa) com a filha presente, que participou raras vezes na 
entrevista. É importante referir que a filha tem 35 anos e um problema de desenvolvimento 
cognitivo. Muitas vezes, apenas concorda com a mãe, repetindo o final das suas frases. 
Local da entrevista 
Sala que se encontra na entrada das casas. Mora num r/c. 
Agregado familiar (passado e presente) 
Presente: mãe, duas filhas, uma neta 
Passado: mãe, oito filhos, um neto e um genro 
Há quanto tempo habita no local em estudo 
Quase 40 anos no bairro e 1 ano nesta casa. Este r/c é a 2ªhabitação no bairro, pelo que 
morou num 1ºandar na rua em frente. 
 

 As relações que tem com a família é com a família daqui? Ou tem contacto com a 
família de fora? 

 Mãe: Tenho família no Luxemburgo, em Almada, na Quinta da Lomba, nos Fornos de 
Alguinhos ou lá o que é. Tenho contacto com essa família sim. 

 

 Sempre que sentiram necessidade tiveram apoio de toda a família (material, não 
material)? 

 Mãe: Para ser sincera, eles são muitos meus amigos, se há alguma coisa qualquer eles 
acorrem logo ter comigo, que já muitas vezes fui ao hospital pra ser operada...são muito meus 
amigos, agora até tenho uma filha que mora ali pó pé de Coina que teve um menino, um bebé, 
se pudesse também me ajudava, mas também não pode, tá desempregada também. Mas 
graças a Deus tem o seu governo, basta ter um marido,né? E tenho então a mais nova que é 
esta que tem 30 anos, que essa é que me ajuda! quer dizer, não é em género de dinheiro nem 



de comida, mas ela vem amanhã comigo. Tenho que tar ali às 5h no feijó...ai, no feijão, no DR. 
Feijão pra fazer os tratamentos, ela é que vai comigo para todo o lado, essa é que me ajuda. 
Uma trabalha na misericórdia não pode, também tem filhos, os outros tão todos a trabalhar, só 
vêm cá de vez em quando, quando é Natal, Páscoa. Mas são todos meus amigos. 

 Filha: E tens cá esta que sou eu...Tive sempre aqui, mas fugia de casa. 

 Mãe: Mesmo eu, não posso tar sozinha, o meu médico disse. 

 Filha: Tive num colégio em Lisboa, mas fugia. Tá a ver isto aqui? (aponta para uma 
cicatriz na testa) Foi o meu pai quando eu era pequenina me mandou com uma lata. 

 Mãe: Ela não é maluca, tá a ver? Tem um atraso. Tem um atraso no cérebro, que 
chegou a um ponto e não desenvolveu. Ela se for preciso vai-me buscar água, mas assim fazer 
avios grandes não vai, porque não conhece, não sabe, assim não sabe ver... 

 Filha: Não sei ler, mãe pronto! Diz as coisas, não sei ler. 

 Mãe: E pronto, assim ao dia 10, vem cá a minha outra filha vem com o carro e faz o 
avio para quase todo o mês. Porque eu tenho 70 e tal kilos e daqui não passo, por causa dos  
medicamentos.  

  

 E relações com as pessoas aqui na rua? Com amigos? 

 Mãe: E então com respeito a estas pessoas aqui na rua...(pausa) Não é gente...não é 
gente de confiança, não é gente de unidos (a filha chama consecutivamente a atenção da mãe 
quando ela fala da vizinhança). Quando eu já subia as escadas de gatas, quando me trocaram 
a casa que eu já não podia (quando mudou do r/c para o 1ºandar) , que fui operada há 6 anos 
a este joelho e tenho que ser outra vez, até fiquei com a mão paralisada. De forma que aqui 
nesta rua...nao é rua...eu vou-lhe dizer, há 30 anos quando eu vim pra cá era bairro. Agora não 
presta pra nada. Eu desde que me deram esta casa, que vai fazer um ano, eu daquela rua pra 
cima nunca mais passei. Olhe, judiaram comigo, quiseram-me bater (pausa) por a Câmara me 
por portas novas, janelas e pronto pintar. Vim pra aqui porque já não podia subir as escadas, 
andava de gatas e eles (da câmara) meteram-se neste assunto da casa. Portanto eu nesta rua 
não ligo a ninguém. Aquela que está ali (descreve a pessoa) é a pessoa pior que está aqui na 
rua. 

 

 Portanto as pessoas que estão nas casas são muito diferentes das do início? E 
são outras famílias, têm mudado? 

 Mãe: São, são. No início conheciamos todos, agora vieram outras pra cá, isto é do 
piorio. Essa aí que morava aqui por cima tem 3 filhos, 4 filhos, faziam muito barulho, não digo a 
palavra por causa disso (aponta para o gravador), mas era aqui parecia um “baile” até às 
tantas da noite.  

 Filha: E agora já não tá cá ninguém, Deus queira que não metam cá ninguém nem com 
filhos... 

 Mãe: Podem vir se for uma criança ou duas. Mas aqueles inda metiam gente de fora!  
Às 5 da manhã batiam pra baixo...Ela levantava-se às 7horas da manhã, abria as cómodas. Ela 
tem um amante, não vive com ela, mas vem cá (a filha chama-a a atenção) até a própria vida 
sexual, não tenho medo de o dizer, me acordava... 

 

 Nestas casas ouve-se tudo, é isso? Ouve tudo o que vizinhos fazem? 

 Mãe: ouve-se tudo! Há pessoas que devem respeitar, elas não respeitam... E ela sabia 
que eu que tou doente. Até que tive que deitar mãos a isto, e a culpa foi minha, quer dizer, eu 



tou em baixo e eu é que fazia barulhos. Mas só aqui pro gravador, ela está a pagar aquilo que 
me fez...  

 Filha: Tá bem mãe...Eu quando vim pra aqui não me calava, era muito respondona. 
Morei em Lisboa e tudo. 

 Mãe: Tá bem. Mas ela (a vizinha), até os ciganos dizem “deixem ela fazer barulho, não 
se meta que ela fez-lhe a vida negra a você”... Quer dizer, tem um rim novo, é uma rapariga 
nova, podia trabalhar, rendimentos mínimos, quer dizer... Quer dizer, eu não tenho nada senão 
a pensão do marido, ela tá a receber o rendimento mínimo e fora o resto!  

 Filha: Ela também já trabalhou na Câmara...a varrer ruas... Quem me dera! (em claro 
tom de troça) 

 Mãe: Mas pronto, com respeito ao andamento desta rua: não é agradável. Há pessoas 
como deve ser, esta senhora daqui (aponta para outra vizinha), nunca tive nada com ela! Mas 
depois dizem que eu é que sou...eu é que sou a má, que eu que sou cusca, que eu que sou 
assim e que eu que sou assado. Não me podem ver ali fora, não me podem ver com roupas... 

 Filha: Mas depois quando tavam aqui os homens a pintar a casa já vinham todas aqui 
pra dentro! 

  

 Mas diga-me uma coisa... mas aqui toda a gente se conhece? Conhece estes 
vizinhos todos? 

 Mãe: Sim, mas não é toda a gente que é assim...É aqui, não é toda a gente igual.  

 Filha: Há aqui boas pessoas! 

 Mãe: Pois, mas inda agora estava ali uma de camisola encarnada a pedir casa  (pausa) 
essa pessoa não merece uma casa, não merece! Que ela tem homem e ela onde ela mora não 
chove, que ela mora num 1ºandar e tinha de chover lá de cima cá pra baixo. 

 Filha: Oh mãe não ouviste o Dr.... Não dão casas. Ficam fechadas. Não dão casas, isto 
vai tudo a baixo! 

 

 ...E há pessoas a ocupar as casas vazias? 

 Mãe: Por amor de Deus, não nomeie o meu nome  (pausa longa, onde expliquei 
novamente as questões do anonimato). No x (a casa nº x), de lado, ocuparam uma casa, não 
sei se foi a câmara que lhes deve ter dado, mas não deve ter sido. Morreram lá uns senhores e 
a neta desta senhora, bateram lá à porta e ocuparam a casa. Agora não sei se lha deram ou 
não deram, mas não deram porque as casas iam a concurso. Ela tá lá dentro, mas eu tenho 
casa não me interessa... 

 Filha: Oh mãe não tens uma casinha, agora? Não tens uma casa nova, mas tens! E os 
quintais foram todos abaixo, mas aqueles não foram! 

 Mãe: As minhas filhas é que me fizeram aqui o muro tudo à volta. Pertencia um bocado 
aquela (a referir-se à vizinha), nós é que pusemos e inda levámos a paga.  

 Filha: Mas isto vai tudo abaixo! 

 Mãe: E há outra coisa, que eu posso dizer ali (aponta para o gravador) e não tenho 
medo de o dizer! Quando me deram esta casa, a D. B. (da câmara) disse e é verdade, tem 
razão aí, da cozinha pra lá não tinha nada a ver com isso, porque chovia lá, tenho lá dois cães, 
chovia lá e ela disse “Nós aqui não temos nada a ver com isso!” E eu não sabia quem me havia 
de arranjar, que me havia de arranjar e Deus lhe dê muita saúde e muita sorte ao senhor 
presidente da junta. 



 Filha: O presidente gosta muito da gente! 

 Mãe: Olhe...veio cá, mandou cá uns homens ao sábado, pagava-lhes... ao sábado 
andava cá um homem a fazer isto (apontou para a cozinha), mas ficou mal feito, têm que cá 
voltar, tou à espera... (pausa) Traziam a camioneta com as coisas, o homem pa camioneta não 
tar aqui, inda aquelas casas não tinham sido deitadas abaixo, ia por a carrinha ao pé da 
comissão de moradores. Elas iam a espreitar onde é que ele punha a camioneta, elas foram 
falar com o presidente, “se uns têm direito os outros também têm”, “elas puseram uma cozinha 
nova”, eu já lhe mostro a cozinha. Calhou a minha outra filha estar aí, pegou em duas e disse 
“vamos lá ver a cozinha nova!”. Ficaram de boca aberta: “ah,só foi isto? A porta e isto ao 
meio?” “Sim senhora!” Olhe que o senhor A. tem medo de trazer as coisas pra cá, porque vão 
logo (pausa) falam, falam...! Puseram aqui coisas, puseram umas chapas, puseram tudo, mas 
eu nunca vi gente como esta... Eu meto-me aqui dentro, às vezes de vez em quando vou à 
porta, meto-me aqui dentro... 

 Filha: Olha falar de mim não falam que eu agora...falarem de mim, ui... 

 Mãe: Se vêem sair esta já dizem... 

 Filha: Dizem que eu vou passear, onde é que eu já vou...com os gajos e tal... 

 Mãe: Isso não digas, não digas isso, tá a gravar... 

 Filha: Tá a gravar... (ri-se) Pensam que eu vou ter com pessoas, mas é mentira, vou 
passear... 

 Mãe: Há pessoas que não interessam a ninguém. Há drogados, vendem cá droga e eu 
da minha janela via e nunca acusei ninguém... Esta (aponta para o lado) vieram cortar a água, 
eu via que estavam os pedais desmanchados, eu vi ela abrir o coiso e gastar água, depois de 
cortarem...gastar água...A menina foi dizer? Eu nunca disse nada... E inda hoje ela não sabe 
que eu que sei. (pausa) Se fosse outro, chegava la à câmara e dizia “atao a gente paga a água 
e fulano assim...vão-lhe cortar a água por andar a gastar água à desgraça” Isso não pode ser! 
Mas não, não sabem, sei muita coisa e nunca disse. 

 

 Então e a Comissão de moradores? O que é que fazia, funcionava bem? 

 Mãe: A comissão de moradores... (hesita) 

 

 Já existia quando veio para cá? 

 Mãe: Já, já...é pra tirar a tensão, pra ginástica... 

 

 Para organizar actividades aqui? 

 Mãe: Exacto... 

 

 E participa ou participava dessas actividades? 

 Mãe: Lá na Comissão de moradores não.  

 Filha: Eu não. 

 



 E não existe aqui mais nenhuma instituição ou nenhum grupo que organize 
actividades? 

 Mãe: Aqui o que existe é uma garagem aqui pa trás, que dão roupas. Não tem nada a 
ver com a câmara. Agora é que acho ali da junta puseram ali uma casa pra baixo pra darem 
roupas, pra darem isto, pra darem aquilo... Eu andava ali no bairro das Palmeiras (um bairro de 
habitações próprias do Barreiro, com forte presença de apoio e trabalho social, com 
intervenções de equipas de RSI e na área da toxicodependência) é que eu ia lá buscar comida 
e depois cheguei a pontos que deixei de lá ir.  

 Filha: Lá é que a minha mãe ia lá buscar comida sempre. 

 Mãe: Mas este ano já veio cá um casal, com um carrinho trazer umas coisas, que eu 
não posso andar mais de autocarro, com dores nos braços, isto aqui é...olhe,têm medo de me 
operar à mão (a sua mão está paralisada), por causa do coração...eu já fui operada aqui 
(barriga), raspada, já fui operada ao coiso, já fui operada aos meniscos e eles têm um medo de 
me operar... 

 Filha: É perigoso... 

 Mãe: Olhe que eu vim pra aqui, andava sempre a cair, sempre a cair. Criei 8 filhos ali 
(na 1ªcasa onde esteve)... pedi muita esmola! Fui à misericórdia lá em baixo, buscar comer 
pros meus filhos, que o pai era muito bêbado, não trabalhava... 

 Filha: Já tá no céu... 

 Mãe: Só bebia e não trabalhava. Mas quando vim pra cá era uma casa por 2 meses! O 
senhor G. (fala de um técnico da câmara), nem sei se é vivo nem se não... Eu graças a Deus 
nunca fui de ir ter com esses presidentes que entram, nunca lá fui! E então vou 
começar...posso começar pelo sr. G.? O pai das minhas filhas, hoje tava numa casa, queria-se 
logo vir embora ao fim de uma temporada, queria-se logo vir embora... (fica nervosa) parecia 
que não tinha sossego.  

 

 Mas aqui nesta casa? 

 Mãe: Não, ali. Ali ao fim de 15 dias queria-se vir embora, mas deram-me a casa por 2 
meses. Eles depois ao fim de 2 meses mandaram-me uma carta, eu ia lá com a carta, dizia 
assim “eu saio, mas têm que me fazer uma barraquinha de madeira, que eu pago água e luz. 
Eu não posso ir com os filhos pa rua!” 

 Filha: E eram muitos... 

 Mãe: Vinha outra carta...Nunca neguei que saía, nunca neguei. Se eu dissesse “eu não 
saio, eu não saio, eu não saio!”, não. Eu nunca neguei. 

 

 Mas essa casa já era aqui no bairro? 

 Mãe: Sim, era aqui neste primeiro andar em frente! Já tive nesta e naquela (e muda de 
conversa). E então eu voltava dos eucaliptos com um plástico e as vizinhas de frente diziam 
assim... contavam os miúdos a sair lá de baixo do plástico e choveu no Inverno, que até houve 
um ciclone que deitou...deitou...deitou eucaliptos abaixo, não sei como não deitou nenhum pra 
cima de nós. Até lá moravam ciganos, da parte daqui (e aponta para o lado)... 

 Filha: Mas a gente não era ciganos! 

 Mãe: ...e eu às 20,21horas ia com o que tem agora 30 anos ao colo lá a baixo onde 
morava o senhor G. ao pé da praça nova, que fizeram agora, e a essa hora chovia no Inverno... 
andei, andei, as vizinhas telefonaram-me a dizer que havia uma casa vazia, que era aquela, 
que a casa tava fechada, que havia uma casa vazia, que tinham que dar a estas pessoas. As 



coisas andaram, andaram, queriam que eu fosse pro Lavradio lá pra onde fazem... pra onde 
metiam... ai a praça que faziam lá na rua, agora já não fazem, agora já não fazem. Era um 
barracão. Mas eu era muito desconfiada e tinha-se que ter a porta aberta pros empregados que 
andavam lá a trabalhar terem lá as ferramentas e eu disse logo não. Eu com 8 filhos pra aqui 
não venho. 

  

 Porque não se sentia segura? 

 Mãe: atão pois...nao conhecia. Tinha família, tenho uma irmã na Baixa da Banheira, só 
que ela tem a casa dela e eu tenho a minha. Tanto andámos que chamaram-me lá à câmara 
“olhe, a senhora fica aqui por 2 meses”. Papéis, tal e tal e tal. O pai delas, como era covina 
rasgou tudo pla sanita abaixo, os papéis, mas eles sabem. Até lá tem em jornal ainda, tem lá o 
jornal que a gente passou... E o senhor G. (da câmara) meteu-me aqui nesta casa, meteu-me 
aqui por 2 meses e disseram-me assim “a sra arranje-se”. Digo eu assim “atão viro-me pra 
onde?” Eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, não havia rendimentos, não havia abonos, não 
havia nada, pronto. Digo assim “sim senhora, eu saio” Tive assim 13 anos neste fado! Depois 
deixaram de... deixaram de... pagavam-me a luz, pagavam-me a água, pagavam-me a luz...ai 
mas a senhora nem sabe o que eu sofri com certa gente já! O que eu sofri... Depois vieram pra 
cá, começaram-se a ver, dormiam ali (aponta para o chão) quer dizer, o mais velho já dormiu 
no quarto, o mais miudo dormia com o pai noutro, elas dormiam no chão, nuns colchões de 
espuma, pareciam sardinhas ali e criei ali 8...8,9,10...depois a minha filha arranjou um 
namorado, engravidou, teve o filho. Foi pra lá o meu genro, foi ela, foi o filho, que é a que está 
no Luxemburgo. Tive assim 13 anos. Ao fim de 13 anos mandaram-me chamar pa pôr a casa 
em meu nome, pa pôr a casa em meu nome, portanto nessa altura em dinheiro vivo era 
120$00. E aqui (nesta casa) em dinheiro vivo é 150, porque tem 3 quartos e lá só tinha 2. 
Agora a gente paga ao ano, portanto é melhor pagar ao ano do que todos os meses que a 
gente esquece-se, que eu não posso lá ir e as minhas filhas também nem sempre lá podem ir, 
e a gente paga ao ano. Entrei pra aqui no dia 21 de Dezembro, nunca me esqueço (pausa) no 
dia 21 de Dezembro entrei aqui pra esta casa. Na Igreja souberam que eu que tava aqui, 
pronto estas pessoas, agradeço a toda a gente da Igreja o que me fizeram. Puseram-me a 
casa toda toda toda! Do fogão, camas, tudo, roupas, cobertores, tudo! Agradeço a essa gente, 
a essas pessoas todas.  

 Filha: e vestiu-lhe os filhos todos bem vestidinhos! 

 Mãe: Agradeço! E se eu trazia...e trazia o meus filhos, diziam-me assim parecia que 
nem vinham de barracas, não vinham não! Coitados andavam assim...e pareciam...não 
traziam... sempre limpinhos! Onde eu pudesse lavá-los, lavava-os. No Verão, com água fria, 
pois tinha de ser com água fria. No Inverno aquecia com a panela, um alguidar lá dentro, que 
eram crianças, eram bebés! Eu de ano a ano tinha um. Não havia nada, eu não tinha dinheiro 
pa comprar comprimidos, eu era muito atrasada do período, quando chegava do período já 
vinha filhos.  

 Filha: Depois fizeste pa não ter mais filhos.  

 Mãe: Depois fiz uma laqueação.  

 Filha: É como eu fiz também. 

 Mãe: Bem... de forma que, eu, comecei com a doença no meu coração que eu tenho 
angina de peito, tenho colesterol... 

 

 E os seus problemas de saúde começaram nessa altura? 

 Mãe: e começou logo nessa altura, mas como eu andava naquela ilusão de criar os 
meus filhos...Nunca ninguém chegou à minha porta a bater e a dizer assim, olha dá cá o que 
me roubastes, olha dá cá o que me deves. Sofri muito! Ia aos talhos. Ia a pedir aquelas 
gorduras pra derreter, não tinha azeite. Ia às praças, davam-me aquelas cabeças de... 



 Filha: Ah mãe cala-te...Passei muito... 

 Mãe: ...de peixe espada e eu cortava e fazia massa. Inda hoje os meus netos, já são 
homens com mulheres, dizem oh vó e quando tu fazias aquela massa? Aquilo era muito bom, 
com aquela gordura derretida, era muito bom. E criei... Depois com aquela ilusão de querer 
andar a trabalhar...Comecei a trabalhar a vender flores. 

 

 Foi essa a sua profissão? 

 Mãe: Pois, comecei a vender flores aqui à porta e ali ao pé da estrada. Depois esse 
senhor que me dava as flores pa vender, eu tinha uma percentagem. Ele era do Lavradio, o 
senhor já morreu, tá lá a filha. Comecei a vender na Baixa da Banheira, ele ia-me lá por, eles 
tinham um carrinho de mão e trazia o carrinho de mão depois pra casa. (pausa longa) Depois a 
médica disse que eu já tinha a doença no coração, ainda não tinha 50 anos, mas já tinha. Eu é 
que não dava por ela. Eu sentia dores, mas olha, isto é do trabalho, eu dizia que era do 
trabalho. É que tou toda dorida (e queixa-se de dores)...  

 

 Descanse um pouco, paramos se quiser. 

 Mãe: Não! Depois o sr. G (da câmara)...mandaram-me lá chamar (pausa) Depois, a 
senhora que tinha a chave, que mora ali ao pé da escola não me deixou cortar a luz. Andei 
assim 2 anos. Eu ajuntava o dinheirinho e quando vinha a carta da luz pa pagar, ia lá dar o 
dinheiro à senhora e a senhora ia lá pagar a luz. Ao fim de 2 anos veio um papel pra ela pa lhe 
cortarem a luz. E ela diz-me assim, olhe eu não lhe aceito o dinheiro, que o dinheiro que a 
senhora vai-me dar, compre dois candeeiros, porque têm que lhe cortar a luz. Mas a água 
nunca me cortaram! “Tenho que lhe cortar a luz...” (relembra). Ai...era no Inverno, tanto frio... e 
eu vou pa rua com esta roupa...tinham-me dado uma televisão, uma televisão a preto e branco 
naquela altura. Tinham-me dado...o que é que eu faço? Aí vai ela... Tinha contas que não 
tavam bem. Ali vai ela...Ali vai ela à Câmara! Isto foi a uma segunda-feira! Fui logo lá, subi aqui 
acima, não tava a câmara, não tava nada como está agora! Agora tá... 

 Filha: ...tá pintada, tá bonita, parece outra. 

 Mãe: Só tenho uma mágoa de uma pessoa e inda lá trabalha! E até morava aqui, 
naquilo que chamavam de barracas, também cá morou! “Olhe eu queria falar com o senhor 
presidente, porque tava a pagar a luz...” e responde-me ela muito depressa: “ah você se calhar 
não pagava a luz!” “A senhora faz-me um favor e deixa-me falar?” Não ofendi ninguém, não 
disse nada...”Isto é assim: passa-se isto e isto e isto. Querem-me cortar a luz e eu tenho 8 
filhos e não posso tar sem luz. E queria falar com o sr. Presidente. Diga-lhe lá o que é pra eu 
falar com ele.”  E ela foi falar com o senhor presidente e ele diz-lhe a ela, “vai à...onde era o 
coiso da luz lá em baixo, agora já não é... 

 Filha: ai como tá a tua cabeça... 

 Mãe: ai Jesus... 

  

 Pois, onde se pagava a luz, não é? 

 Mãe: pronto, agora era na rua do Bocage, mas era lá em baixo e eu digo assim, “vá lá 
ver se já lhe cortaram a luz!”, “vá à sua casa e vá ver se já lhe cortaram a luz!” E vim, já tava a 
luz cortada. Depois eu fui lá...quer dizer ela disse...”o senhor presidente disse pa você ver se já 
lhe cortaram a luz e se lhe cortarem a luz amanhã às tantas horas esteja aqui!” Mas escuta 
esta palavra “teja aqui às tantas horas pa falar com o senhor presidente, se lhe cortaram a luz.” 
Ao outro dia fui lá, na terça-feira, “atão,é pa falar com o senhor presidente, porque me cortaram 
a luz. Essa senhora é que me disse que não pagava a luz.” “Ah... há pessoas que tão lá há 



mais anos e não têm sorte como a senhora!” (diz a mãe imitando a funcionária; entretanto 
chega o correio). Eu pagava muito... 

 

 Paga muita luz aqui? 

 Mãe: Sim, pagava muita luz aqui.  

 Filha: Toma (dá-lhe uma carta que a mãe esconde). 

  

 Era o papel que andava à procura? (quando eu cheguei estava à procura de um 
documento) 

 Mãe: Não, não, não... isto é outra coisa. 

 Filha: Não, não não não! 

 Mãe: É outra coisa... elas aqui se soubessem até me esganavam! Tou a 
receber...20...26 contos...do rendimento mínimo. 26 contos... 

 

 Mas recebe um completo da sua reforma ou é o rendimento...? 

 Mãe: (interrompe-me) É o rendimento, é o rendimento. A minha outra filha tá 
desempregada, não tem emprego... 

 Filha: E eu tenho um abono, que me dão... 

 Mãe: Na altura, a minha neta estava com a minha filha (a criança estava com a tia), 
que eu também não podia... 

 Filha: Mas agora tá com as tias. Mas ela vem aqui, de vez em quando. 

 

 Mas ela não mora aqui? 

 Mãe e filha: Mora aqui, mora! 

 Filha: Ela hoje vem cá dormir! Vai à irmã, que tem um bebé pequenino, teve à pouco 

tempo e depois vem...E vai lá ajudar a irmã e depois vem pra aqui, tem aqui o quartinho dela. 

 Mãe: E a outra dorme com a tia. Dormem aqui as duas (aponta para o quarto). 
Precisava de mais um quarto, mas não há... 

 Filha: Não há... 

 Mãe: Tenho 3 quartos. Aqui durmo eu, ali dorme ela e aqui dorme a pequenita. Tá na 
escola... 

 Filha: Já é grandinha, já é uma mulherzinha! (tem agora 14 anos) 

 Mãe: Tá no 5ºano. A menina não acredita que nós fomos obrigadas a metê-la na 
Quinta da Lomba, não é la no coiso... 

 Filha: (interrompe a mãe) E não tem pai! 

 Mãe: ...na Quinta da Lomba, mas não é lá em cima. É ali pra...é uma escola que tá pra 
ali... 



 Filha: Onde anda a prima também, pronto! 

 

 É longe daqui? 

 Filha: é um bocado. 

 Mãe: é, é longe daqui.  

 Filha: Uma vez fui lá levar a pé. 

 Mãe: Ela entra às dez e tal e quem leva é o carro. 

 Filha: Uma vez fui levar a pé. 

 Mãe: Porque aqui...roubavam, batiam... 

 

 Preferiram mais longe, mas mais seguro, é isso? 

 Filha: É. É isso. 

 Mãe: E eles gostam de lá tar. Batiam-lhes, faziam tiranices, a mãe tinha que estar 
sempre lá ao pé... 

 Filha: Uma vez dei uma chapada a uma gaja lá na escola! 

 Mãe: Ela não entende as coisas... 

 Filha: Desculpa lá, tive que dar uma chapada pa ela, pa ela, prontos...!  

 Mãe: Ela bateu-lhe na filha... 

 Filha: Epah tinha que desfender a minha filha...!  

 Mãe: A mãe andou aí às bocas. Passava aí... 

 Filha: Ela passava por mim, mas não me dizia nada. 

 Mãe: Que ela é lá do Alto da Amoreira... Passava aí...fazia coisas a esta...até hoje. 
Mudei a porta. 

 Filha: Eu também não gostava chegarem-se ali ao pé da minha filha e dar um 
estalo,né? Mas dei-lhe um estalo, tinha que dar. Pa desfender a minha filha faço tudo! 

 Mãe: (a mudar de conversa) Depois, ao fim de 13 anos puseram a casa em meu nome. 
Eu, aos domingos, andava assim muito...andava muito...muito...andava muito aborrecida com a 
minha vida. Eu quis-me matar. A minha filha foi ter comigo, uma que mora aqui, ao pé do 
hospital, é que foi ter comigo à linha do comboio. Ele batia-me muito, eu tenho esta perna 
furada dum lado ao outro, tenho cicatrizes por todo o lado... 

 Filha: O meu pai era muito mau... 

 Mãe: Partiu-me os braços...Sofri muito! Tive a levar injecções na coluna, não saía da 
cama. 

 Filha: A polícia ia lá a casa e tudo. Foge...sofri muito... 

 Mãe: Um dia, a vizinha que morava ao lado, disse-me assim, olhe lá porque é que você 
não vai pro...pra...ai, onde fazem os bailes pos velhotes. Lá em baixo onde era as salinas, lá 
em baixo. E é lá em baixo também ao pé do avião. Pronto, é aí, nos reformados. Lá em baixo 
na Baixa da Banheira e nos reformados ali do Barreiro! Comecei a ir pra lá, aos domingos, 



comecei a ir pra lá, comecei a ir pra lá...tudo muito bem. No Natal, antes do Natal, davam 
sempre um lanchezinho e vejo o sr. G (da câmara) ainda com saúde. Ele a olhar pra mim, eu a 
olhar pra ele. Já o conhecia há tantos anos... E digo eu assim “o senhor presidente tá a olhar 
pra mim?” Inda era presidente na altura. “Eu tou a conhecê-la...”. “Olhe, sabe donde é que o 
senhor me tá a conhecer? Daquela casa que o senhor me lá meteu”. “A senhora ficou lá?!” 

 Filha: Ficou contente... 

 Mãe: Olhe, agarrou-se a mim a beijar-me de contente de eu ter ficado cá com tantos 
filhos! (pausa) Tudo a olhar, tudo a olhar... Disse mesmo que tava feliz de eu cá ter ficado na 
casa. “A senhora ficou na casa?!” Fiquei, sim senhor. Agarrou-se a mim a beijar...era mais 
nova, tinha o quê, pois, tinha 50 e tal. Era nova, veja lá aos anos. Pois, vou fazer 59...ai...69 
anos! E ficou todo satisfeito. Mas eu sofri muito com esta gente... Sofri muito, muito, muito... 

 Filha: E agora não sofres... 

 Mãe: Eu sofri muito. Agora peço-lhe por favor, se for daqui a algumas casas daí, não 
diga o que veio fazer...a ninguém. 

 Filha: E a moça ia dizer isso, mãe. 

 Mãe: Agora vão-lhe perguntar. 

 Filha: Pois vão, a sério, vão-lhe perguntar. 

 Mãe: Que eles gostam muito de saber...Então aquela alta... 

 Filha: Ah ela não diz nada! 

 

 Relembrei que a entrevista é confidencial e que nunca seria transmitida ou 
ouvida por ninguém a não ser a investigadora. 

 

 Mãe: Essa alta...assim que chegam da câmara vêm logo, que ela veio logo ter com 
vocês... 

 Filha: Eu já andei à batatada com ela, chamou-me maluca uma vez aí à porta. 

 Mãe: Desde que ela veio pra cá, veio do bairro das Palmeiras...olhe, ela tem a mesma 
doença que eu tenho, ela já esteve muito mal no hospital, por causa do coração. Eu também já 

lá estive... 

 Filha: E trabalhava na câmara (a vizinha). 

 Mãe: ...também já lá estive com falta de ar, tenho a bronquite, tenho a tiróide, não me 
falta nada!  

 Filha: Olhe foi aqui que a minha filha nasceu...no Barreiro... 

 Mãe: Tiraram-lhe o tabaco, continua a fumar, continua a receber, continua aí a andar 
pra baixo e pra cima, não sei porque é que esta mulher não vai trabalhar! Ela trabalha na 
câmara... 

 Filha: O problema é dela, não é nosso, mãe. 

 Mãe: Não sei porque é que esta mulher...Passa aí os dias pra baixo e pra cima... 

 Filha: O problema é teu? 



 Mãe: Logo às 7 da manhã ou às 7 e tal quando é no Verão, já é aqui um espectáculo, 
aqui... 

 Filha: Oh mãe, o problema é teu, mãe? Deixa-a andar... 

 Mãe: Cala-te! Mas é pa saberem o que se passa! 

 Filha: Opah...ela chamou-me maluca uma vez, virei-me a ela. 

 Mãe: É pa saberem o que se passa...ha pessoas boas e há pessoas ruins...Mas se a 
menina que ir ver agora ali o meu quintal, a cozinha nova que o presidente me fez, pode vir ver. 

  

 Vamos ver então o resto da casa. (interrupção de 10min na entrevista) 

 

 Depois de uma curta conversa sobre ajudas de instituições, recomeçamos a 
conversa com a ajuda da Igreja de Santa Maria à sua família: 

  

 Mãe: Fui lá fazer o pedido. Eu já lá andei muito ano também!  

 Filha: E dão coisas lá em baixo, dão coisas. 

 Mãe: Mas agora tá tudo diferente, eu quando lá cheguei e vi aquilo...quem vê isto e 
quem vê aquilo... 

 Filha: Gostam de ajudar as pessoas, também...Rapazes novos assim, raparigas assim 
como você, pronto ajudar as pessoas. Agora ajudam bem. 

  

 Pois, agora há mais ajudas e está tudo mais organizado. 

 Mãe: Já.Tá muito melhor!  

 Filha: Tá melhor agora. 

 

 Ainda está a falar na Igreja, não é? 

 Mãe: É, é. 

 Filha: Lá em baixo, de Santa Maria. 

 Mãe: Portanto, até me deram um papel pa eu levar as fotocópias dos bilhetes de 
identidade dos moços e no dia 12 vou lá levar os documentos todos e no dia 19 vou buscar o 
avio. É... acho que é...há terceiros sábados? 

 

 O terceiro sábado do mês, é isso? 

 Mãe: Sim, é. 

 Filha: E ajudem as pessoas, gostem ajudar...São simpáticos. 

 Mãe: Rapazinhos novos, assim meninas como você. Eu até tinha lá só um casaco,com 
a gola... Enfiaram-me aquele casaco logo, que tava a chover muito. 



 Filha: Dão, dão, a toda a gente, dão. 

 Mãe: Agora, as únicas ajudas que eu tenho, é isto que agora vem...até um dia! Que isto 
acaba, num é?  

 Filha: Ai mãe, credo, não sei! 

 Mãe: Não sabes o quê? 

 Filha: Ah pensei que eras tu... 

 Mãe: Que eu cá não fico. 

 Filha: Ah eu também não cá fico... 

 Mãe: Então...fui à Segurança Social pra ver se tenho direito a alguma coisa. Ao menos 
pra me ajudarem, atão com 40 e tal euros de pensão...o que dá? 

 Filha: Olha a mim não me dão nada... 

  

 Recebe €40 e poucos euros de pensão? É a única pensão que recebe? 

 Mãe: Pois, eu de mim não tenho nada... 

 

 Não tem reforma sua? 

 Mãe: Não tenho nada! 

 Filha: Nem eu tenho. 

 Mãe: Pediram-me agora uns papéis dos filhos, atão os filhos não me ajudam! Tomara 
houvesse pra eles! Têm que trabalhar de noite... 

 Filha: E o que é que me dão a mim? A mim não me dão nada... 

 Mãe: Têm filhos... 

 Filha: O que é que me dão? Boa miséria que me dão aqui. Se me dessem mais po 
Natal, não me dão nada. 

 Mãe: E eu tou à espera. 

 

 Então quem é que recebe esse rendimento mínimo? A sua outra filha? 

 Filha: Não! Sou eu! Isto é tudo meu.  

 Mãe: Isto é dela, isto é dela. 

 Filha: O que é que me dão a mim? A mim queriam-me mandar pa trabalhar po lá pra 
baixo pos deficientes, mas eu não tenho cabeça, não dá pra mim... 

 Mãe: Não dá. Ela começava lá à porrada a eles. 

 Filha: Não me dá, não me dá... Ou eu ficava mais maluca ou...nao dá. 

 

 E em relação a escola? A sua filha está no 5ºano, e vocês foram à escola? 



 Filha: Eu não ando muito na escola, eu fugia muito da escola. Eu mandava as pessoas 
po... 

 

 Mas chegou a andar na escola? 

 Filha: Cheguei, mas eu pas pessoas...eu tratava as pessoas mal (ri-se) 

 Mãe: Ela tratava as pessoas mal... 

 Filha: Depois andei num colégio. Gostei muito de tar lá. Depois fugia de casa. 

 Mãe: Ela fugia muito. Depois arranjava esta filha, que não sabe quem é o pai...Ela teve 
mal e tudo... 

 Filha: Não sei quem é o pai. 

  

 Não chegou a fazer a primária? 

 Mãe: Nada, ela não tem. Assina só. 

 Filha: Nada. É só assinar. 

 

 E a senhora não andou na escola? 

 Filha: A minha mãe não. 

 Mãe: Eu como naquele tempo a minha mãe tinha 6 filhos e o meu pai morreu com 35 
anos. 

 Filha: Mas há pessoas que agora vão pa escola e ensinam as pessoas a escrever! Que 
eu já vi! 

 Mãe: Tinhamos de ficar com os meus irmãos. Mas quer dizer, sabia assinar assim...de 
cabeça sabia assinar, conheço as letras, pronto algumas letras. Mas se forem letras em...como 
é que se diz em músculas ou...se for letras de outra maneira... 

 

 Maiuscúlas? 

 Mãe: Pois! Assim não as conheço (aponta para um papel com letras minúsculas), mas 
ainda conheço! Se vir uma carta digo assim, olha tem coisa, esta é pa E. Vejo assim os m, 
reconheço. 

 Filha: eu não ando na escola, queriam-me meter na escola pa estudar, mas eu...(torce 
o nariz) 

 

 E as suas outras filhas foram à escola? 

 Mãe: Têm todas a 4ªclasse. 

 Filha: Só esta agora (a filha que não está presente) é que anda na...ali na, onde agora 
estão os bombeiros que estavam lá em baixo na estação. Agora tá outra vez na escola, mas 
agora vem outra vez pra casa. Eles agora vão chamá-la pro mês que vem ou em Janeiro. Vai 
tirar o curso, a ver se...Ela não arranja, não se arranja trabalho.  



 

 E em relação a saúde (ir ao médico, ao centro de saúde, hospital, urgência), 
tiveram sempre acesso quando precisaram? 

 Filha: Eu tenho uma médica.  

 Mãe: Eu graças a Deus a minha médica anda sempre comigo. Agora passou ali pro 
centro de... 

 Filha: E é a minha médica. E da minha filha. 

 Mãe: Agora passou po Lavradio.  

 

 E é longe daqui? 

 Filha: É. 

 Mãe: É, inda é longe. Era ali na Rua do Bocage e agora passou pra ali...o centro de 
saúde. É muito boa médica, não tenho que dizer dela, tenho pena que ela agora vai tar lá só 
mais 6 anos. Depois daí, a partir daí, se eu viver, é que eu me vou ver à rasca ... 

 Filha: ...qual o médico que vais ter. 

 Mãe: Os meus filhos também eram todos dela, os que foram lá po outro lado, 
arranjaram lá médicos. 

 Filha: Ela é que escreveu uma carta, quando foi a cesariana, pa fazer aquilo como a 
minha mãe fez (laqueação de trompas). 

 Mãe: Eu sofri muito! Quando esta tava grávida, eu corri tudo! 

 Filha: Ui...! 

 Mãe: Fui falar com a médica... 

 Mãe: Pa escrever uma carta, pa saber pa fazer. 

 Mãe: Depois disso tornou a fugir, ora se ela não fizesse cesariana (refere-se à 
laqueação), ela trazia logo outro! 

 Filha: Pa virar as trompas ou que é... 

 Mãe: E a médica sabia que eu não podia ter...digo assim, oh dra. atão como eu sou, 
farto-me de trabalhar, ter estes problemas que eu tenho, mas não tinha ainda tantos! Eu tenho 
a gota, tenho má circulação... 

 Filha: Mas a médica escreveu uma carta pa fazer isto, senão queriam-me meter um 
aparelho! 

 Mãe: E eu digo, oh dra. é melhor fazermos isto, não é dra.? 

 Filha: Mas queriam meter-me um aparelho, tu dizias que não! 

 Mãe: E diz ela assim “mas agora se calhar agora não” Digo assim, “não! Ela não tem 
capacidade pa ter um homem.” Ela sabe que é verdade, digo à frente dela. 

 Filha: E é verdade... 

 Mãe: Ela não tem capacidade pa ter um homem.  

 Filha: Mas olha não tenho homem, mas olha... (ri-se) 



 Mãe: Ela batia neles, se fosse preciso.  

 Filha: Ai eu tenho pancada! 

 Mãe: Ia-se embora, fugia, que chegou a arranjar o namorado, o namorado saiu com 
ela, ele deixou-a ali em cima na quinta ao pé do hospital e em vez de vir pra casa, fugiu. 

 Filha: Ai não dava pra mim...É a vida, acontece. E já saltei a janela ali daquele lado ali 
pa rua. 

 Mãe: (imita a médica) “A senhora quer fazer isso, então vamos com ela à psicóloga...”  

 Filha: Mas queriam-me meter um aparelho mãe, não te esqueces... 

 Mãe: Tá bem. Vamos ver, vamos à psicóloga, ali ao hospital, vamos à segurança 

social... 

 Filha: Fui fazer tudo! Com uma ganda barriga... 

 Mãe: Vamos ver. Elas puseram-lhe um livro à frente pa ver se ela sabia as letras 

 Filha: Não, não conseguia... 

 Mãe: “Diz lá o que é isto...”, “Eu não conheço isso...” Não conhecia nada. Eu andei com 
ela por todo o lado. Ia ao hospital com ela... 

 Filha: Se tava tudo bem com a miúda. 

 Mãe: Eu ia ao hospital com ela, inda não tava assim muito coxa. Ai não, já andava 

coxa, já andava com uma bengala já. Mas inda não andava tão ruim como estou agora. 

 Filha: Fui a pé. Fui daqui dali po quintal pa tê-la. E fui a pé, com a minha mãe, po 
hospital.  

 

 Que idade é que tinha nessa altura? 

 Filha: Ah isso já não sei... 

 Mãe: Tinha 20 e tal...atão a miuda tem 14 e ela vai fazer 36 agora. 

 Filha: E fui a pé até ao hospital pa ter bebé, com a minha mãe. Ali no hospital novo. 
Mas eu nasci em Lisboa. 

 Mãe: Os meus filhos nasceram todos em Lisboa. Na Alfredo da costa. E de forma 
que...pa criar os meus filhos, o pai era bêbado, graças a Deus foi po céu. Nem drogados, nem 
fumam, nem nada! Todos, não saiu ninguém ao pai! Saíram foi de nervos, que eu andava com 
muitos nervos. 

 Filha: Olha eu saio ao pai, porque acho que levei com uma lata na cabeça, mas enfim!  
E tou viva, graças a Deus! 

(pausa longa) 

 

 E teve só meninas? 

 Mãe: Tenho 2 rapazes e 6 meninas. 

 Filha: Isto é tudo netos (aponta para as fotos) Isto é só meninas, só racha! 

 Mãe: Tenho 6 raparigas e 2 rapazes, eram oito. É assim... 



 Filha: E a mim saiu-me uma racha. 

 Mãe: Mas eu sempre lhe disse que era uma menina. Eu vou-te explicar. Eu não 
conheço, mas vi como é que é: quando é meninos urinam pra cima e quando é meninas é pra 
baixo.  

 Filha: Eu não sabia. 

 Mãe: E eu a ver a correr pra baixo. Digo assim pra ela, olha sabes o que é tens? Uma 
menina. Mas aquela menina...aqui na rua... 

 Filha: Nunca veio pra aqui, pequenina. 

 Mãe: Nunca se deu. 

 Filha: Não gosta disto. 

 Mãe: Não, não, não, aqui na rua nunca andou com ninguém. Teve sempre em casa, as 
tias levavam-na a passear. Depois chegou aos 4 anos... 

 Filha: Foi pa uma creche. 

 Mãe: Fui metê-la ali numa creche, ali. Eu é que lá ia po-la.  

 Filha: Eu não, que eu tava doente.  

 Mãe: Elas iam...o primeiro dia chorou muito. Eu tinha tanto remorso. Eu ia lá po-la 
todos os dias, todos, e buscá-la.  

 Filha: Isto aqui é um tesouro que eu tenho. 

 Mãe: Caso ela (a filha) não fugia ia lá buscá-la. 

 Filha: O quê? Eu fugia, até saltava as janelas e tudo ali. 

 Mãe: Fui lá po-la e ela chorava. Ela chega-me a casa e digo assim “Amanhã tens que 
ir...” E ela diz assim muito depressa “Pra que é que eu vou chorar? Se eu tenho que vir pra cá, 
pra que é que eu vou chorar?” Ora, ia satisfeita da vida! A menina não tinha um ano, já tinha 
deixado a fralda! E esta (a filha) pensava que a menina levava fralda... 

 

 E falando ainda aqui do bairro e de situações da sua vida, em relação a polícia? 
Alguma vez lhe aconteceu alguma coisa que tivesse de chamar a polícia? Nunca 
chamou? Sentiu apoio por parte das autoridades nalgum momento? 

 Mãe: Não, porque a polícia nunca veio à minha porta, nem nunca chamei. Mesmo esta 
mulher fazendo aqui barulho às tantas da noite, nunca chamámos. 

 Filha: Nunca chamámos. 

  

 E nunca passa aqui a polícia? 

 Filha: A polícia o que é que anda aqui a fazer? 

 Mãe: Ah, passam por além...Às vezes há aí zaragatas, quase que se matam pra aí, 
quando chamam a polícia vêm logo aos 4 e aos 5. 

 Filha: Agora vem pra aí mais polícia. Polícias mais novos praí, entrar mais.  

 Mãe: Epah que metam pessoas em condições  



 Filha: Mas agora os polícias tão aí na televisão a ajudar as pessoas. Quem assaltar as 
casas e tal. A gente tem ferros. Aqui ninguém entra! 

 Mãe: A gente ouve, mas...graças a Deus, nunca fui assaltada. Nunca fui provocada, a 
polícia dizerem-me assim, dizerem-me assado... 

 Filha: Porque aqui em casa, aqui ninguém entra, porque a gente tem ferros. 

 Mãe: As minhas filhas é que mandaram por. 

 Filha: Quem entrar aqui dentro é logo com ferro na cabeça. 

 Mãe: As minhas filhas deram-me o número, deram-me o nome, mãe se for preciso 
chamas a polícia.  

 Filha: Pra quê?! 

 Mãe: Mas eu não gosto de chamar a polícia. O caso dos de cima, que tinha filho 
pequenito e assim...mudou de casa. Não lhe queriam dar a casa...(diz muito baixinho). Ai...foi a 
melhor sorte! 

 Filha: E Deus queira que não metem aqui ninguém. 

 Mãe: Agora quando vier alguém pra aí eu digo ao sr. (da câmara), veja lá se evitam 
pessoas que não tenham filhos senão tenho outra vez de fazer tratamento ao cérebro. Tinha 
que dormir 7horas, não podia dormir. Se eles não saisse daqui, eu já tava mas é no Júlio de 
Matos ou tinha que andar na Psiquiatria, eu já não aguentava... 

 Filha: Depois a E. (a irmã) chateava-se muito com ela. 

 Mãe: Já não aguentava... Ou tinha que ir dormir pra ali (aponta para perto do quintal), 
porque eu já não aguentava. 

 Filha: Agora já não faz barulho, agora tá... 

 Mãe: Mesmo assim...Essa aí do lado, parece que não se lava...Inda vinha filhas. 
Depois batiam com os pés... 

 Filha: ai eu uma vez mandei com uma pêra pra cima do tecto. 

 Mãe: Olhe, quando era as festas, vinham à 1h/2h, quando acabava. Olhe abrirem 
sofás, abrirem... 

 Filha: Agora tá um sossego!  

 Mãe: Tou a dormir, agora tou a dormir... 

 Filha: E já foste parar ao hospital por causa disso. 

 Mãe: Eu tenho...dá lá a caixa dos medicamentos (a filha pega na caixa e mostra-me). 

 Filha: Tá a ver o que a minha mãe toma? 

 Mãe: Este é po coração, este é pa ansiedade, estes é pa ansiedade, pa ansiedade, 
como eu agora estava a ter ansiedade, mas já tomei, tomo outra vez logo. Este e este já tomei. 
Já tomei este, este, já tomei este e já tomei este (um total de 6 comprimidos de manhã). E este 
é logo, que é pa veia do coração não entupir, e é metade. Pra tensão tomo um comprimido e 
meio pra tensão por dia.  

 Filha: Oh mãe, já é meio-dia! 

 Mãe: Sim, deixa a menina! E estes é pra má circulação e pa gota. 

 



 E o vosso dia-a-dia. Como é que ocupam o vosso dia? Já vi que arranjam ali o 
quintal... 

 Filha: O meu dia é limpar aqui a casa. Vejo televisão, à noite, vou pa cama. 

 Mãe: O meu dia, o que eu ocupo é assim, agora quando viram ia ali à... 

 Filha: Aos chineses... 

 Mãe: Não é aos chineses, nada! Ali à fisioterapia saber se tenho, se já tá... 

 Filha: É pa fazer ginástica. 

 Mãe: Quando é que eu vou pra lá. Se elas dissessem pra ir amanhã, eu ia-lhes dizer 
pra não ir amanha, porque amanhã vou fazer exame. E tenho que às 11horas de amanhã 

tenho que comer e já não comer mais nada até ao exame. 

 Filha: O que é que eu faço? Atão o que é que a menina faz? Eu faço o mesmo...arrumo 
a casa, lavo a loiça, passo a ferro. 

 Mãe: Pronto, eu ocupo os meus dias é assim: se puder ir à rua, vou à rua, 

 Filha: Se não puderes ir à rua, vou eu à rua. 

 Mãe: Se não puder ir à rua, vou po quintal. Chegou um bocadinho à janela, chego um 
bocadinho à porta, vejo a quadrilha, venho pa dentro. Ela vai lá fora, ela que arranje. 

 Filha: Venho pa dentro.  

 Mãe: Ela que arranje.  

 Filha: Faço o comer, vês as novelas... 

 Mãe: E depois assento-me aqui, pronto, a fazer linha, mas depois tenho que deixar de 
fazer, começa a mão a ficar encaracolada, tenho que deixar. Depois, calço a luva, depois mais 
um bocado, tiro a luva, 

 Filha: Depois vês as novelas... 

 Mãe: Torno a fazer. 

 Filha: Adormece, tás a ver as novelas, adormeces (ri-se) 

 Mãe: É que a gente a pagar é muito dinheiro, então tem que se fazer. E então, aqui me 

enterto (entretenho). Ponho roupa a lavar, ela estende, 

 Filha: Eu estendo! 

 Mãe: Ela apanha. 

 Filha: Faço o comer! 

 Mãe: E é assim que eu passo os meus dias. Já não vou pra ali... Ai...(deu-lhe uma dor) 
Ponho umas coisas nas mãos, eu sei lá. Eu ponho uns aparelhos, eu sei lá o que é que eu 
ponho. Isto o médico disse que era um género de uma dor da ciática. 

 Filha: Agora diz que anda aí o vírus da...pa levar a vacina. 

  

 E querem-lhe dar essa vacina? 

 Mãe: Não, não! 



 Filha: É perigoso! Já morreu muitas grávidas!  

 Mãe: Não, não, que eu tomo muito medicamento. Tenho as varizes e de vez em 
quando esta perna (e queixa-se) 

 Filha: Eu não levo! Eu já tomo uns comprimidos pas vitaminas 3. 

 Mãe: Tou a tomar aqueles comprimidos também...nao me fazem mal... 

 Filha: Pa emagrecer! É pa emagrecer! 

  

 E mostrou-me à pouco o seu cartão de eleitor... Costuma usá-lo, vai votar? 

 Mãe: Vou sim senhor! 

 Filha: Eu também tenho um. 

 

 Também costuma ir votar? 

 Filha: Não... 

 Mãe: Não, ela não pode ir votar porque...Tem o cartão, mas não pode ir votar porque 
não sabe ler. Quando houver alguma coisa mais eu tenho que pedir lá a ver se deixam ela...se 
me deixam ir com ela pra lhe ensinar onde é que ela quer votar, que ela não sabe ver os 
coisos...Eu sei. Eu sei onde é que votei, que até ganhou, o meu presidentezinho ali que 

ganhou. E o outro também ganhou! 

 

 (Entretanto a filha foi buscar fotografias para mostrar) 

  

 Mãe: E quando tinha esta idade (aponta para a fotografia) iamos às excursões...Nunca 
mais fui. Agora os tempos livres é assim. É aqui em casa. Por exemplo, vou, se precisar de 
fazer algumas compras, se ela não souber fazer as compras, por exemplo, comprar-me os 
iogurtes, só bebo daqueles magros. 

 Filha: Eu também bebo! 

 Mãe: E é leite magro... 

 Filha: Eu também bebo o meu leite magro. Não posso engordar, senão tenho que fazer 
dieta outra vez. 

 Mãe: Eu só posso comer é bifes de perú, peitos de frango,  

 Filha: Tive que fazer dieta, tinha anemia no sangue... 

 Mãe: Não como nem fritos, nem carne de porco, nem chouriço, nem azeitonas. 

 Filha: Nem presunto. 

 Mãe: Nada, não posso comer nada disso. Nada nada. Tiraram-me tudo. Eu há 3 anos 
fui operada ao...como é que se diz...ao ênus (ânus), como é que diz? Onde a gente faz as 
fezes...E agora estou com medo, porque eu agora estou desrigulada (desregulada) e eu tou 
com medo porque sou família de doenças ruins. Já morreram alguns 5 ou 6 com essas 
doenças. Quando eu fiz esta operação, as minhas filhas pagaram uma consulta no particular, 
fomos a Almada, e o médico disse, vocês...mandem operar a vossa mãe. Se vocês quiserem 
que eu opere aqui na minha clínica, aquilo é médico do meu filho de Almada, se quiserem que 



eu opere a sua mãe eu levo 60 contos. E eu disse pra elas, atão eu não pago nada, ele vai 
levar 60 contos...Fui ao hospital do Barreiro. “Mas opere a sua mãe, que ela não é só as 
hemorróidas que tem, a sua mãe já tem um coisinho por dentro...Isto é perigoso.” E então, 
poucos meses tive à espera. Faz agora 3 anos em Janeiro. O médico queria que eu fosse 
operada faltava uns dias pro Natal, e eu fui lá e disse assim, ai e agora o Natal e eu estou aqui 
na cama e os meus filhos lá. Eu até lhe disse que tinha de ir po Norte, até podia ser mentira...E 
ela foi falar com o senhor. E era um preto, um médico preto, muito atencioso, sim senhora! Foi 
o único médico que foi bem atencioso pra mim! Mas o resto tenho escandalos de lá. 

  

 Isso foi tudo no hospital do Barreiro? 

 Mãe: No hospital. Fui aqui operada, fiz aos meniscos também, fiz uma raspagem ao 
útero, que tenho tenho o mesmo problema, tenho o útero cheio destas coisas que tão no 
pescoço, como é que se chama...é polipos ou lá o que é...Tenho já outra vez cheio. Não me 
posso...Assim que me vou limpar é sangue vivinho! E a médica já me disse, tem que ser outra 
vez operada. Eu...? Agora lavo-me com jeitinho, nem lhe disse nada. A bexiga também. Mas a 
bexiga parece que, tinha a bexiga muito descida, mas parece que agora...Não aguento as 
urinas, não aguento muito tempo...(pausa) Fui então operada e agora...agora é que eu tenho o 
dobro da doença. E esses comprimidos, que é aqui pa veia do coração, uma semana antes 
não os podia tomar. O médico disse, deixe de tomar esses comprimidos! Se você toma esses 
comprimidos agora, quando for operada você pode-se esvair em sangue. E eu deixei de os 
tomar. Ah e também não como açucar...é adoçante. Também não posso comer fiambre. Olhe, 
eu já não sei o que hei-de comer. Nem sei como tenho cara de gente....E quando eu fui 
operada, foi em Lisboa. Ora se eu andava em Setúbal pra que é que fui pa Lisboa? Olhe, tive 
lá 5 dias. Se não saio de lá, morria lá. Tá a ver a minha cara? (e mostra-me uma fotografia de 
quando estava doente) Já não parecia a mesma. Agora os meus filhos não querem os cabelos 
brancos! Não querem que eu tenha, eu tenho o cabelo todo branquinho! 

 Filha: Eu também já tenho. Tou a ficar velha, o tempo tá a passar... 

 Mãe: Sim senhor, fui muito bem atendida no hospital, fui lá não-sei-quantos dias. Nessa 
altura inda não se pagava nada. Agora não sei se se paga, nem se não...eles dizem que 
paga...Se for preciso! Saí de lá, ao fim de 5 dias ou 1 semana fui lá. (...) Nem imagina as dores 
que eu tive... Bem, quando o médico chegou lá pra me ver, lá no 2ºandar, eu tava assentada 
numa cadeira e ele disse assim pra mim “A senhora já tá sentada na cadeira?!”. “Atão ...”, 
“Olhe, tem muita sorte!”, “Atão porquê sr.dr.?”, “Porque há pessoas que vêm aqui fazer o memo 
que a senhora fez e não se podem sentar uma temporada.” E eu graças a Deus, recuperei. E 
assim seria noutras coisas, mas eles têm medo de me operar. Já levei anestesias na espinha e 
tudo. 

  

 (Continuou a contar-me das suas estadas no hospital e depois demos por 
terminada a entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Família 2 

 

Diário de Campo: Família 2 

 

Dimensões Objectivos de observação                                                                     
Observações 

Social - Observar as relações sociais 
estabelecidas entre os membros do 
agregado familiar 

 

- Observar as relações de amizade e 
vizinhança estabelecidas na zona 
habitacional 

 

- Observar as actividades realizadas entre 
amigos e vizinhos 

- Agregado familiar com um só 
membro; 

- Observadas fortes relações de 
vizinhança e amizade 
estabelecidas com os moradores 
das habitações mais próximas; 

- Observadas actividades diárias 
com vizinhas (ir às compras, ir ao 
café) e momentos de apoio de 
outros vizinhos para situações em 
casa. 

 

Entrevista Família 2 

 

A quantas pessoas é realizada a entrevista 
Senhora, mora sozinha. 
Local da entrevista 
Sala que se encontra na entrada das casas. Mora num r/c. 
Agregado familiar (passado e presente) 
Presente: senhora com visitas frequentes do filho 
Passado: senhora, o marido, a sua mãe, os seus dois filhos; depois dos filhos saírem, um 
neto (que entretanto faleceu)  
Há quanto tempo habita no local em estudo 
60, com interrupções. Sem sair, há cerca de 30 anos. 
 

 As relações que tem com a família é com a família daqui? Ou tem contacto com a 
família de fora? 

 Quer dizer, eu praticamente moro com o meu filho, não é? Ele só vai a casa de vez em 
quando, mas praticamente moro com o meu filho. Ou seja, o meu filho é que mora comigo, 
embora tendo lá a casa da mulher e uma filha e não tem aqui onde meter as coisas, não é? 
Mas olhe, tá ali o sofá-cama onde ele dorme. 

 

 E é muito longe daqui depois a casa dele? 

 Não, é na Baixa da Banheira.  

 

 E há quanto tempo é que mora aqui? 

 Olhe, eu moro aqui...(pausa) eu moro aqui da idade de 14 anos. Já tenho 74. 



 

 Mas sempre aqui nesta casa? 

 Nesta casa! Só que saí, saimos antes dos outros, porque os meus irmãos iam casando, 
iam ficando (ri-se) e depois a mais velha saía. É do tempo da miséria, não é? (ri-se) Porque pa 
se pagar esta renda tinha que ser 75$ cada pessoa, não é? E a minha mãe coitadinha também 
tinha o meu pai doente e esses 75$ dava os sociais. E a gente tava aqui, pagava, e era assim, 
pronto. Depois disso, tou aqui desde há uns 35 para...35, 36 anos mais ou menos. Pois, se o 
meu filho tinha 9 anos, quando veio pra aqui o mai novo, tinha 9 anos, hoje tem 47, pois é mais 
ou menos. Porque a minha mãe tava sozinha...isto é uma grande história. Eu saí pra vir uma 
irmã minha, que casou, que morreu aos 23 anos. É aquela que tá ali em cima (aponta para a 
fotografia) você não vê. E coitadinha só durou 3 anos casada. E quando morreu deixou uma 
menina com 22 meses. A minha mãe coitadinha tava sozinha. Eu por acaso até tinha uma 
casinha boa e tava bem, porque tava com o negócio, pronto, tinha uma vidinha mais ou menos, 
mas a minha mãe precisava de mim e eu vim pra cá. 

 

 Morava muito longe daqui nessa altura? 

 Não, morava ali na Paiva. Mas depois comprei uma barraca grande, fiz um anexo aqui 
pa trás, a gente já tinha outras mobílias, já tinha outras coisas, não é? Fiz um anexo ali pa trás 
po quarto dos filhos e uma casa grande e tal e tal. E nessa altura inda era antes do 25 de Abril, 
foi muito antes, e então ainda me vieram pa desmanchar, mas que aquilo era a barraca e 
depois o meu marido era uma pessoa muito jeitosa, tinha aquilo tudo muito bem arranjado, 
tudo muito forradinho, muito limpinho, muito arranjadinho e a Dra. que cá veio também disse, 
“não, isto tá tão bonito, que não vale a pena, não” Pronto, e já tá ali aqueles anexos, já... há 
tanto tempo como eu moro aqui, pronto! Antes do 25 de Abril! E depois atão, pronto, atão vim 
pra cá por causa da minha mãe, porque eu criei aquela menina (aponta para uma fotografia da 
sobrinha), que hoje tem 44 anos. Ela tem 44 anos, pronto é minha filha! É a filha que eu não 
tive, tive dois filhos, é a filha que eu não tive. É filha da minha irmã, é minha filha. Desde 
bebé... E depois já criei aqui mais dois netos, que é aqueles dois (aponta para uma fotografia). 
Ele coitadinho foi sempre embora com 20...foi fazer 21 anos à cova, num desastre de 
automóvel. Ela tem 20 anos. (chora) E é assim...é a vida. E agora tou sozinha, como eu digo, 
sozinha não tou, tenho o meu filho, porque tenho noites que passo muito mal, tenho noites que 
passo mesmo muito mal. E pronto, não posso tar sozinha e então é assim.  

 

 E com o resto da família, tem ainda contacto frequente? 

 Tenho contacto com a minha família toda! Cada um tem a sua vida, pronto. Esta 
menina que tou a acabar de dizer, criei uma filha, muito boa, muito boa! Muito apoio, e pronto 
todos os domingos vêm porque ela também tá empregada, não é? E mora no Pinhal Novo, vai 
todos os dias pra Lisboa e tal, mas todos os fins-de-semana vai à minha casa, telefona-me 
todos os dias, pronto é uma boa filha, é! É uma boa filha, graças a Deus, é uma boa filha. 

 

 Então sente apoio familiar?  

 Sente, sente!  

  

 Material ou não! Qualquer tipo de apoio. 

 Não, mas mesmo material! Ajudam-me muito, porque o meu dinheiro não chega! O 
meu dinheiro não me chega de maneira nenhuma! Não, graças a Deus, pronto, este meu filho 
não pode muito, até porque é o pai deste menino, desde que o filho morreu, ele ficou muito 
mal. Como a mãe, mal, mas a mãe fez tratamento e ele não quis fazer tratamento, percebe? E 



atão, era o filho, pronto, aquilo era a luz dos nossos olhos. É contra a Natureza... E depois era 
o menino que era assim, era trabalho e casa e casa e trabalho. Ele estava aqui comigo, ele 
veio pa minha casa tinha 10 anos. Quis vir, pa ajudar o avô, porque tava entrevado, tinha uma 
cadeirinha de rodas e ele, pronto, foi aqui nascido, nasceu também aqui. Nasceu aqui, não, 
nasceu no hospital e veio pra aqui. E o menino tava aqui com a gente, percebe? E atão, quer 
dizer... o meu filho ficou muito mal, muito mal, agora já vai indo, porque ele é um bom soldador, 
serralheiro civil, percebe? Mas...perdeu muita coisa. Perdeu muita coisa, muita coisa...e como 
perdeu muita coisa, agora quer dizer, se quiser empregar num sítio, num trabalho, porque ele 
não é por ser meu filho, mas é um bom artista, e era muito inteligente, mas ele não pode ir pa 
qualquer trabalho... Porque ele tem um mal no braço, que o pai tinha nas ancas, veja lá...Tá a 
ver, se ele fizer um trabalho mais pesado, ele já fica de cama, não pode, pronto. Mas olhe, vai 
vivendo, pronto vai vivendo, vai fazendo os seus biscatinhos, coisinhas assim. E então é assim 
pronto, mas pronto, tenho apoio de família, tenho, graças a Deus, tenho. E tenho sobrinhas, 
embora cada um tão nas suas casas! Pronto, mas quando souberam que agora tive muito mal, 
porque eu tou assim a fazer tratamento há...desde Janeiro passado. Tive uma grande anemia, 
tive muito mal, tive muito mal e tal. Mas pronto, tudo apareceu, tudo faz uma visita (toca o 
telemóvel e atende. Era uma amiga com quem tinha combinado um café depois de almoço.) 

 

 Então tem assim boas relações com os seus vizinhos, com amigos? 

 Tenho! Toda a gente. Se perguntar por mim toda a gente dá, graças a Deus, boas 
informações. Toda a gente lhe dá boas informações, porque eu sou uma pessoa que me dou 
bem com toda a gente. Tenho um feitio especial, quando calha, calha, quando não calha, não 
calha, mas eu sou sempre a mesma pessoa!  

 

 E costuma fazer esses cafés diários com as suas amigas? 

 Sim, vou aqui a este cafezinho agora. Sou eu, é aquela que tem 70, sou eu que tenho 
74, e uma que tem 87 (ri-se).  

 

 E assim passa as suas tardes. 

 Um bocadinho, ali, uma horinha e tal. Conversamos, estamos e tal. Tamos um 
bocadinho assim e depois cada um vai pa suas casas. Não há visitas, em casa, percebe? Cada 
um vai pas suas casas.  

 

 Encontram-se só ali e pronto. 

 Encontram-se ali, somos muito abertas, a senhora até é muito minha amiga, muito 
mesmo, muito minha amiga! Quando eu digo que vou a uma consulta ou isto, ela diz logo, “eu 
vou consigo!”, porque também é viúva. Também lhe morreu a filha há pouco tempo. Pronto, 
pessoas que têm desgostos. E pronto, é assim, que a minha vida é assim, como eu lhe estou a 
dizer. 

 

 E outras actividades costuma fazer? Sozinha ou em associações ou em grupo? 

 Eu não faço nada, olhe eu já não faço nada. Eu vou-lhe dizer, eu nem lavar a minha 
casa muitas vezes lavo, que tenho que pedir a esta rapariga que tá cá de cima, que vem aqui e 
eu tenho que lhe pagar pa me lavar a casa, porque nem torcer uma esfregona eu posso, não 
posso, pronto. Às vezes a minha neta, antes de andar na universidade, ela inda vinha aqui e 
inda fazia. A minha filha vem com ideias de fazer, mas eu dá-me pena, porque ela coitadinha 
também tá farta de trabalhar e chega aqui...isto é mesmo assim, não é? E olhe, quando tá 



assim muito sujo como hoje, olhe chamo a rapariga, ela dá aqui uma lavadela e faz-se o que se 
pode.  

 

 E nestes anos todos nunca fez nenhuma actividade nem na comissão de 
moradores nem noutra associação? 

 Não, não. Nunca fiz nada disso. Trabalhei muito, trabalhei foi muito, percebe? Tive 20 
anos que não fui à cama, que não dormia, como é que eu hei-de dizer...que não dormia a 
manhã na cama. Porque deitava-me às vezes à 1 da manhã e levantava-me às 4 pa ir, porque 
eu tenho carta, guiava, ia buscar o meu peixinho, ia vender. Fui uma mulher de trabalho, 
porque o meu marido foi reformado com 40 anos e eu fiquei com 3 filhos... A minha mãe, que 
inda era viva, éramos 6 pessoas e estes bracinhos é que trabalharam pra isso.  

 

 E sempre trabalhou a vender? 

 Quando era mais nova trabalhei a dias, trabalhei na cortiça, trabalhei assim. Mas 
depois aos 30 e poucos anos fui po negócio e pronto, tirei a carta e fiz a minha vida e foi até os 
aninhos que vivi melhor. Foi memo os aninhos que vivi melhor. Pronto, é memo assim, nunca 
deu pa juntar, porque tinha muita gente à minha coiso e tinha o meu marido doente e não sei 
quê, nunca deu pa juntar! Mas viviamos. Graças a Deus viviamos bem. E pronto, e agora, vivo 
com o que tenho. É assim. 

 

 E considera que sempre acedeu a todas as necessidades da família (a 
alimentação, ir ao médico)? 

 Sim, eu tinha, ter tinha, pronto porque era uma pessoa que vendia muito. Ganhava 
muito dinheirinho, graças a Deus, ganhava muito dinheirinho. O que é que nunca deu 
assim...bem, olhe gastei este, vou juntar este, percebe? Era chapa ganha, chapa gasta, porque 
não dava. Mas vivi, graças a Deus, com a minha cara descoberta e vivi mais ou menos, pronto, 
não era dizer avantajada, mas graças a Deus vivi e é assim.  

 

 Não comprava outras coisas, não tinha férias? 

 Não tinha férias, não tinha essas coisas, não tinha, pois tá claro. Atão já vê, uma 
pessoa sozinha pa trabalhar pa 6 pessoas e arranjos de carros e eu tinha a reforma do meu 
marido que era 1050$...Às vezes nem pa dieta dele dava. Vivemos, pronto, vivemos, fomos 
vivendo. Olhe e acabei esta semana uns comprimidos que eu tava a tomar, sabe quanto é que 
me custaram? 200 e tal euros! Veja lá! Pra uma glândula que, como os rins falharam, que 
estão a gerar dentro de mim uma glândula, isto explicou-me o médico, que tou a criar cálcio a 
mais e depois aquilo dá outros problemas. Então eu tive que tomar aqueles comprimidos. Ora, 
diga lá...se fosse só da minha reforma, se não fosse os meus filhos ajudarem-me, eu não 
podia. Né? É assim, pronto.  

 

 Só esses medicamentos eram a sua reforma toda? 

 Pois, são 40 e tal euros...40 e tal contos. E depois tenho é mais qualquer coisa do meu 
marido. E é assim.  

 

 E durante estes anos, teve algum tipo de apoio social, alguma instituição que a 
quisesse ajudar? 



 Nunca tive, nunca tive! Olhe, o meu marido tava aqui, porque eu deixei a praça por 
causa do meu marido, percebe? Eu já tou em casa há 20 anos. Porque o meu marido 
coitadinho não se podia mexer. Da cintura pra baixo não se podia mexer. Enfim, quando 
piorou, como sou uma pessoa humana, pensei assim, não o dinheiro não é nada. Eu saía da 
minha casa, por exemplo, às 4 da manhã, entrava em casa por exemplo às 2 da manhã, o meu 
marido se tivesse mijado, tava mijado, se tivesse borrado, tava borrado. Isso pra mim não dá. 
Então eu deixei a praça, percebe? Deixei a praça e vim pra casa tomar conta do meu marido. E 
depois o que é que eu vendia? Vendia umas roupinhas em casa, pronto, nunca tive parada, 
porque não podia, porque a reforma do meu marido também era 38 contos, naquela altura, era 
muito pouco dinheiro. Mas fui-me sempre governando com o pouco. E atão, como eu ia a dizer, 
olhe que uma vez eu tinha o meu ourozinho todo empenhado. Eu tinha muito ouro, depois 
assaltaram-me a casa e roubaram-mo todo (ri-se). Mas tinha o meu ourozinho todo empenhado 
na Caixa Geral de Depósitos e tava empenhada aqui com esta loja que já tem muitos anos, 
aqui onde eu gasto. E então uma vez lembro-me de ir aos sociais, não é? Como toda a gente 
mais ou menos tinha, eu fui aos sociais. Contei a minha vida toda, levei o dinheiro que devia ali 
ao homenzinho, muita coisa, muita coisa, mandaram-me lá ir não sei quantas vezes. No fim ao 
cabo pa não me darem nada. Mas nada mesmo, nada. Nunca recebi dinheiro pa umas fraldas 
po meu marido! Nada! Por isso não me digam pa eu ir aqui ou ali, porque eu não vou! Porque 
fiquei tao mal arrecebida,percebe? Não foi mal arrecebida...fiquei desorientada, porque eu via 
pessoas que iam pra ali, que eu sabia que até tinham vidas boas e eles iam ali todos os meses 
e recebiam e eu ao menos pra me tirarem o ouro, que era o que eu queria, percebe? Até nem 
era muito dinheiro naquela altura, mas pronto, pa me tirarem o ouro e pa pagar ao homenzinho 
e tal. Nunca, nunca tive tanto como isto! Dos sociais, não senhora! Tem sido sempre os meus 
braços e ajudas dos meus e mais nada. A única coisa que tem de bom é a casa ser baratinha e 
tar aqui. 

  

 E teve noutras casas também, não é?  

 Tive. 

 

 E sente que tem mais dinheiro disponível aqui, que lhe permitiu ter outra vida? 

 Pois... agora não, porque agora é como lhe digo, mas quando eu ganhava mais tava 
melhor, não é? Pronto, sempre era uma renda pequenina e então era diferente de tar a pagar 
na altura 400 ou 500$ ou assim, não é? Era diferente. Sentia-me melhor, pois com certeza. 
Mas não vim por causa disso, eu vim como já lhe acabei de dizer, porque a minha mãe teve 
muito doente e precisou de mim e depois eu vim e falei com o meu marido, olha o melhor é a 
gente ficar aqui, porque a menina também precisa da gente e tal e depois ficámos. Pronto, foi 

por isso, não foi por causa de mai nada. 

 

 E se não tivesse vindo para aqui teria conseguido satisfazer todas as 
necessidades da família? Ou teria sido muito diferente? 

 Não, depois que vim pra casa era muito complicado, pois atão diga lá, não tinha o meu 
ordenado, tinha só a reformazinha do meu marido.  

 

 Portanto se estivesse noutra casa a pagar outra renda... 

 Não podia, não podia! Se calhar aí, sei lá, teria que arranjar uma casa mais fraca ou 

qualquer coisa que se parecesse, porque eu não podia, nessa altura não podia.  

 

 E em relação a escola. Andou na escola? Os seus filhos foram à escola? 



 Sim, os meus filhos andaram todos na escola. Eu andei na escola, mas tirei a 4ªclasse, 
a murro, que foi pa tirar a carta. Tinha a 3ª, não tinha a 4ª, naquela altura a gente tinha que 
trabalhar, mas tinha a 3ª não tinha a 4ª, mas depois como pensei em tirar a carta, tive que ir 
tirar a 4ª paga, já se sabe como é. Mas pronto, andei na escola. 

 

 E os seus filhos? 

 O meu mais velho tem até ao 2ºano. E o outro acho que foi só a 4ªclasse que fez, que 
era malandreco. E a menina andou até ao 5º, fez o 5º incompleto, mas como ela tá no Estado e 
atão pa ficar no quadro agora aqui há uns anos atrás fez o 5º, teve de fazer pa ficar lá. 

 

 E estava-me a dizer que a sua neta está na universidade. 

 A minha neta tá, tá a tirar Gestão. Pois, fez o 12º, o ano passado não entrou, este ano 
tá a tirar Gestão em, ali em Setúbal.  

 

 E foi complicado os seus filhos irem à escola, mais despesa, era longe? 

 Não, era aqui tudo neste meio. A escola é aqui atrás. Era complicado era que eles 
eram malandros e eu não tinha tempo pa tomar conta deles, percebe? Mas complicado não 
era, não. Os meus filhos praticamente criaram-se sozinhos. Ou mal educados ou bem 
educados como são, eles é que se educaram, porque eu nunca tive tempo pos educar, 
percebe? Mas não, não são, não tenho razão de queixa, graças a Deus não tenho. 

 

 E em relação a ir ao médico: tem médico de família, vai ao centro de saúde e ao 
hospital? Tem alguma dificuldade neste aspecto? 

 Muita, muita facilidade...ai dificuldade! Mesmo muita! Olhe, eu tinha agora um exame 
pa fazer aos meus braços, porque eu tenho este braço assim, quer ver? (E mostrou-me os 
braços. Tem os braços inchados e negros, apesar de ser de pele bastante branca, quase na 
totalidade negros.) 

 Eu tenho um mal nos braços, nos músculos. Isto é tudo muscular. E precisava de um 
exame aos braços! Para ver se era, porque eu tenho este dedo dormente, estes três dedos 
assim tão dormentes, parece paus que eu tenho aqui. Porque tive aqui o catéter (por cima do 
peito), que era pa tar 3 meses, teve 8 meses, porque isto aqui não desenvolvia. E ao tirar 
deviam-me ter dado cabo aqui de qualquer nervo, qualquer coisa que complica com isto. E a 
médica da hemodiálise disse-me, olhe eu vou-lhe mandar fazer uns exames, mas tem que ir ao 
seu médico de família pra ele passar-lhe a credencial. Olhe, 3 meses tive eu à espera. Eu fui lá 
mesmo ter com ele, contar o que se tava a passar comigo e tudo e ele disse, “não posso! Olhe, 
vê aqui o computador? Tá cheio! Não posso marcar mais nada!” O que é que aconteceu? Por 
acaso foi a minha filha que lá do trabalho dela, telefonou pra médica que me tratava dos rins, 
telefonou não sei pra onde e não sei pra onde... 

 

 Isso já era no hospital? 

 Não,não, era numa clínica. É no hospital de Setúbal. Isto é tudo do hospital de Setúbal. 
E ela conseguiu arranjar-me um...porque eu não podia pagar, se fosse a pagar não tinha. Só 
havia duas coisas em Lisboa onde faziam estes exames, pra ver se eu tinha alguma veia 
entupida. Era em Setúbal ou em Lisboa, mas só daqui por um ano. Mas ela deu alta por 
telefone, ela deu alta, e conseguiu e eu já tratei disso tudo. Mas foi ela que, pronto. 

 



 E isso é tudo recente, não é? 

 Pois, é tudo recente. Agora tou à espera de ir dia 27 ali ao médico da fisioterapia pa ver 
se vou fazer fisioterapia ou qualquer coisa, porque eu não posso ficar com a mão assim. 
Porque o mesmo pouco que eu posso fazer, não posso fazer, percebe? Mas dificuldade em 
médicos, isso atão, é...ui. 

 

 E quando acontece alguma coisa e tem que ir ao médico? 

 É impossível. Só que agora tenho ali aqueles, por exemplo, agora apanhei uma grande 
gripe. Apanhei vacina, que nunca tinha apanhado vacinas pa gripe, mas como a gente agora já 
tem menos defesas, eles querem que a gente apanhe. Olhe, tive mal, mas mal! O que vale é 
que foi os médicos de lá é que me viram e é que me deram as receitas pos remédios e as 
coisas, senão se eu fosse primeiro ao médico tinha que ir às urgências. De médicos tamos 
muito mal.  

 

 E é longe daqui? 

 É ali na Avenida de Bocage.  

 

 E vai a pé? 

 Ah, não...eu não posso nem andar a pé, eu ando de canadiana! E não ando a pé, eu 
não ando a pé, eu tenho que andar sempre de carro ou assim, tenho que andar. Eu tenho um 
carrito velho. Mas agora não posso ir, com a mão, percebe? Agora não posso guiar. É assim, é 
tudo mau (e ri-se bastante). 

 

 E falando ainda aqui do bairro e de situações da sua vida, em relação a polícia? 
Alguma vez lhe aconteceu alguma coisa que tivesse de chamar a polícia? Nunca 
chamou? Sentiu apoio por parte das autoridades nalgum momento? 

 Ah, não... nunca tive graças a Deus esses problemas.  

 

 Mesmo quando foi assaltada? 

 (pensa um pouco) Não, porque isso já foi há muitos anos...Tinha aquele menino 2 anos 
(o neto) e tinhamos feito aqui a festa em casa e atão depois era numa altura da festa do 
Barreiro. E atão, “agora vamos todos até lá a baixo e tal”. E eu por acaso...há coisas que Deus 
parece que toca na gente,não é...? Eu trazia sempre uma mala mais velha no carro, onde 
trazia o dinheiro, os documentos e tal e tal. E era fim-de-semana e eu trabalhava muito com 
cheques, tá a ver. E atão agarrei no saco do dinheiro, que um era meu, outro não, e fui po-lo ali 
na garagem, tinha lá um saco de batatas e espetei ali. Mas nunca tinha tirado o dinheiro de 
casa! Deu-me naquele dia! Foi a minha salvação! Saltaram-me ali a porta, porque que a gente 
não fechava nada à chave, fechava a porta, pronto. Partiram o vidro e atão vieram aí, mas 
também quem foi, veio só à procura de dinheiro. Como não viram o dinheiro, levaram-me o 
ouro.  

 

 E nunca soube quem foi? 

 Não, nunca soube. 



 E não chamou a polícia nessa altura? 

 Pois, tive que chamar a polícia, porque eu tinha aquilo no seguro. Tinha o dinheiro...o 
dinheiro não, o ouro! No seguro. Mas também como o seguro nunca o pus utilizar, quer dizer 
nunca...(pausa) como é que se diz? Pronto, podia por mais isto ou mais aquilo. Então foi uma 
bagatela que me deram, mas pronto olha. Mas de resto não, nunca tive polícia à minha porta, 
graças a Deus. Não tenho problemas nenhuns nenhuns na vida, nesse sentido, nunca tive 
problemas. 

 

 Sente-se segura aqui? 

 Ah...agora segura a gente não se sente em lado nenhum. A gente sente-se segura 
nalgum lado? De vizinhança, é boa. O que é, é um bocadito assim coiso...mas, pronto, 
barulhentos, mal-criado, mas ele tá lá na casa dele e eu tou na minha, percebe? (os vizinhos 
de cima) E como sou uma pessoa que não gosta de coisas...muitas vezes calo-me, não digo 
nada, porque isto é gente que se a gente poe um pé mal torto eles depois querem por dois e...e 
eu não gosto. E atão somos todos amigos, bom dia, boa tarde. Ninguém vem à minha casa, tá 
a ver, porque não dou confiança. Bom dia, boa tarde, tá boa. Eles tão sempre a dizer, vizinha 
se se sentir mal, alguma coisa, telefone pra cá. É um casal novo, ou bata cá pra cima e tal. 
Pronto, eu preciso deles. Hoje inda não preciso, mas um dia posso precisar, não é. Então eu 
pronto. Têm 3 filhos muito educados eles, muito educados, são mesmo muito educados os 
miúdos. A rapariguita também trabalha na câmara e também é muito educada e farta-se de 
trabalhar. Agora ele não quer que cá anda...É um homem com 40 e tal anos. Anda na pesca, 
não quer...A mulher tem que trabalhar pra tudo e pra todos, coitadinha, dá-lhe ataques 
epilépticos. Um dia destes tava a trabalhar, diz que lhe deu um ataque epiléptico, foi parar ao 
hospital. Pronto, mas são vidas deles! Nós não temos nada com isso. Eu tenho é com os meus 

filhos, quanto ao resto...Por isso eu dou-me bem com toda a gente.  

 

 E há pouco estava-me a dizer que veio para aqui por causa da sua mãe. A casa 
estava então atribuída à sua mãe, é isso? 

 Sim, sim. E depois, inda o meu marido era vivo, pois, quando a minha mãe faleceu e fui 
eu a herdeira da casa. Era o que eu queria fazer ao meu filho, percebe, porque o meu filho 
adora esta casa. O meu filho mais velho nasceu praticamente aqui, ele diz esta casa é que é a 
minha. E eu gostava muito de a deixar a ele, por acaso gostava. Assim um dia que eu possa, 
gostava que ele, depois já eles se podiam meter aqui, não é, pronto. E como ele é tão nosso 
amigo e enfim, eu gostava de facto que a casa ficasse pra ele. Não sei se pode ser, se não. 
Não custa tentar.  

 

 E teve noutras casas. Como é que compara todas as habitações que teve?  

 Não, olhe, isso já foi há muitos anos, percebe. Olhe, sabe eu vivi ... (pausa) 

 

 Já é difícil comparar? 

 É difícil comparar, não tem nada a ver. Pra já não tem nada a ver, não tenho uma 
cozinha como deve ser, não tenho uma casa-de-banho como deve ser, tem a sanita e o coiso 
pa gente lavar a cara, pa tomar duche tem que ser de duche. Pronto, é muito diferente, mas eu 
pa morar nessas casas, os anos que morei, morava com uma irmã minha! Que não podiamos 
pagar 300 ou 400$, ou 500$ sozinhas! Isto já foi há muitos anos, percebe? Não podiamos 
pagar. 

 



 Aqui era quanto? 

 Aqui era 150$. Pagava 75, a minha mãe outros 75, na altura... Tá a ver, de 150 pa 400. 
E depois água, luz, gás e não sei quê, é assim. Mas pronto, isso já foi coisas passadas, a 
gente já não...ok. 

 

 E em relação a ir ao cinema, ao teatro, essas actividades, chegou a ir? 

 Não, cheguei a ir! Cheguei, cheguei, quando era nova, ia com, ia poucas vezes, mas 
cheguei a ir. A um teatro, cheguei a ir a uma revista... 

 

 Mas em Lisboa? 

 Sim, em Lisboa, aqui não havia nada também, não havia nada. Agora é que já vai 
havendo, mas aqui não havia nada. Cinemas não, nunca fui muito apreciadora de cinemas. 
Gostava dos bailinhos, gostava muito de ir a um bailinho, mas isso acabou tudo cedo. Acabou 
tudo muito cedo. 

 

 E há pouco mostrou-me o seu cartão de eleitor. Costuma ir votar? 

 Sim, sim, vou. Sempre fui desde que a gente tem ordem, vai-se.  

 

 E são assuntos que falavam aqui em casa?  

 Olhe, nunca gostámos de falar em partidos e em coisas em casa, não.  

 

 Não só sobre políticas, mas sobre os direitos que têm?  

 Sim, mas isso nem foi preciso eu falar, porque eles eram inteligentes o suficiente pa 
perceber que tinham ordem de ir, pronto, que podiam ir. 

 

 E quando vemos os nossos pais a fazer é como se aprende, não é? 

 Exactamente, exactamente! Costuma-se a dizer, conforme somos criados, a gente 
assim...e pronto, cá em casa viam isso e então vão, vão votar.  

 

 E em relação aqui ao bairro, se eu lhe perguntar o que mais faz falta aqui? Tem 
tudo o que precisa, todos os equipamentos, todos os serviços? 

 Eu acho que não, eu acho que não tem. Tem ginástica ali da junta, tem não sei quê, 
mas tem outras coisas que não tem, pronto!  

 Em relação a este assunto, o que é que mais sentiu necessidade aqui? 

 Olha, polícia! Olha, polícia faz muita falta, porque anda aí gajinhos que ali daquele lado 
(aponta para a parte de trás do bairro) e outros dali e outros de acolá, que passam, roubam as 
malas às pessoas da minha idade, não sei quê, deitam-nas ao chão, fogem. 

 



 Aqui mesmo no bairro? 

 Sim, eles moram aqui no bairro! Naquele bairro ali atrás. E a polícia fazia muita falta 
aqui, com mais segurança, porque a gente passa muitos meses que não se vê um polícia aqui. 
Meses que não se vê um polícia aqui! Pra mim o que fazia mais falta aqui era isso mesmo, 
polícia. Porque quanto ao resto a gente de estabelecimentos tamos mais ou menos, 
enfermagem também não temos aqui, também não temos nenhum posto de enfermagem. É lá 
longe, mas pronto, a polícia fazia muita falta.  

 

 Claro que passado todos estes anos e com o que já me disse sente que este 
espaço é seu. Mas sempre sentiu que este era o SEU espaço? Sentiu-se identificada com 
ele? 

 Meu, meu, não é, porque eu pago a renda...Sim, mas eu percebi. Eu tenho amor a isto, 
tenho, tenho, tenho! Se me tirassem daqui agora eu tinha desgosto, percebe? Gosto, gosto 
muito da minha casinha. Quando tá limpinha, quando tá arranjadinha, gosto muito da minha 
casa, pronto. 

 

 E quando veio pra cá, há 30 anos atrás, via com certeza o futuro de maneira 
diferente, tinha perspectivas de futuro que agora são diferentes, naturalmente. Como 
eram essas perspectivas? 

 Não...Vim pra aqui e pensei em ficar aqui sempre, não sei. A minha mãe também era 
viúva, não é, já era só ela e a gente. Nunca pensei em sair daqui, sabe. 

 

 E sem ser em relação à casa e à zona onde mora. Tinha perspectivas nessa altura 
que queria cumprir, sonhos, coisas que queria fazer? 

 Isso se a gente for a ver todos temos... Coisas que a gente pensa e nunca fazemos, 
pronto. Isso todos temos. A vida não dá! A gente pensa em fazê-las, mas a vida não dá. Não 
fazemos, pronto. Vamos vivendo, sabe o que é? É vamos vivendo. E se calhar é a maneira 
melhor de a gente viver, porque quando a gente tem muitos sonhos e quer fazer muita coisa ao 
memo tempo, percebe, é quando a vida dá uma grande volta. E a gente assim vai vivendo, 
conforme podemos. Eu já vivi muito bem, já vivi muito mal, já vivi muito bem, agora tou a viver 
assim-assim, agora se não fosse a minha doença, olha com a minha reformazinha e tal, ia 
vivendo. Agora tenho este desgosto, porque já sei que até morrer, tenho que andar neste 
tratamento 3 vezes por dia, ali 4horas ali a ser castigada, pronto. Pra mim é uma coisa que não 
entra cá, não entra cá. Mas quanto ao resto, olha, vai-se vivendo. E acho que a gente assim é 
que tá bem, sabe? Porque Deus diz que a gente tem que tar preparados po bom e po mau, e é 
verdade. E eu tenho sido assim. Já vivi melhor, já vivi pior, mas sou sempre a mesma pessoa. 

 

 E ninguém sabe viver,não é? Toda a gente vai vivendo e aprendendo. 

 É isso mesmo! É verdade, é verdade. É isso. E isso é sem ofensa: as pessoas novas 
hoje não sabem viver. Sabe porquê? Porque querem tudo. Se você compra um carro novo, o 
outro tá mais velho, tem que trocar. Ele é mobílias fora, ele é isto e é aquilo e depois o que é 
que dá? O dinheiro não chega. Querem tudo material. Não têm moral! É que é isso mesmo, só 
pensam neles. Se for preciso têm uma mãe doente ou isto ou aquilo e não pensam! E assim 
pessoas das minhas idades, também há bom e mau, bem entendido, a gente já viveu na 
miséria, memo na miséria, percebe? Queremos comer e não termos. Depois começou a andar 
um bocadinho, já melhor, depois há outro baixo, e a gente vai vivendo assim e a vida não custa 
tanto, percebe, a vida não custa tanto. Eu era uma pessoa de negócio, tá a ver, metia a mão 
assim ao avental todos os dias, tinha dinheiro! Meu, outro não meu e tal, mas todos os dias 
tinha dinheiro! Vim pra casa, tive que me remediar só com a reforma do meu marido. E olhe 



que você pode correr aí o Alto do Seixalinho, se alguém lhe diz assim “aquela mulher é uma 
cauleteira, aquele mulher deve-me isto ou aquilo”. Remediei sempre! Conforme pude, conforme 
foi, porque é assim e as pessoas hoje novas já não pensam assim. Talvez pensem bem, 
porque a vida é tão curta, percebe, a vida hoje é tão curta. A gente dantes iamos pelas idades, 
agora já não é: morre novos, morre velhos. Coitados, se calhar se não gozarem é pior.  

 

 E somos novos e pensamos que ainda temos todo o tempo pela frente. 

 E nunca fazemos o que queremos...nunca fazemos... 

 

 (Continuamos esta conversa e depois demos por terminada a entrevista) 

Família 3 

 

Diário de Campo: Família 3 

 

Dimensões Objectivos de observação                                                                     
Observações 

Social - Observar as relações sociais 
estabelecidas entre os membros do 
agregado familiar 

 

- Observar as relações de amizade e 
vizinhança estabelecidas na zona 
habitacional 

 

- Observar as actividades realizadas entre 
amigos e vizinhos 

- Senhor sozinho, sem relações 
familiares, sem filhos 

- Observadas fortes relações de 
vizinhança e amizade 
estabelecidas com os moradores 
das habitações mais próximas 
(potenciado pela entrevista ter 
sido realizada na rua) 

- Observadas actividades diárias 
com vizinhos e amigos moradores 
de outros locais (estar na rua, no 
pequeno jardim do bairro) e 
momentos de apoio de outros 
vizinhos para situações em casa. 

 

Entrevista Família 3 

 

A quantas pessoas é realizada a entrevista 
Senhor, mora sozinho. 
Local da entrevista 
Escadas da entrada da casa (o entrevistado não permitiu a entrada na sua casa). Mora 
num 1ºandar. 
Agregado familiar (passado e presente) 
Presente: senhor, sem visitas. 
Passado: mãe, pai e 5 filhos (o morador actual é um dos filhos) 
Há quanto tempo habita no local em estudo 
Há 60 anos (desde a criação do bairro) 
 

 Portanto, mora aqui desde sempre? 



 Desde que foi inaugurado. Desde que o bairro foi construído, foi construído em 49, há 
60 anos mais ou menos. 

 

 E agora mora sozinho? 

 Agora moro sozinho. 

 

 Mas já morou com mais pessoas nesta casa? 

 Já morei com a família. Era a minha mãe, era o meu pai, éramos cinco irmãos.  

 

 As relações que tem com a família é com a família daqui? Ou tem contacto com a 
família de fora? 

 Tenho com os meus irmãos. Moramos todos perto aqui uns dos outros. Só um irmão é 
que mora no Pinhal Novo, mas vou lá muitas vezes.  

 

 Mas moram aqui no bairro também? 

 Não, já não mora nenhum, só eu é que fiquei. Um irmão meu já morreu, morava ali ao 
pé do...na Rua do Bocage. Ainda lá mora a minha cunhada e os meus sobrinhos também 

moram lá. A família é toda aqui do Barreiro. 

 

 É toda daqui e dá-se toda bem. 

 É verdade, é.  

 

 E sente que quando precisa de algum apoio, de alguma coisa, material e não 
material, tem isso da sua família? 

 Sim, sim, sim, é verdade. 

 

 E em relação às relações aqui com os vizinhos? 

 Isso é o melhor. É família, isto é família. Por exemplo, eu tenho a chave da minha 
vizinha, quando vem o homem da luz, já vê. E ela tem da minha casa também que às vezes 
posso-me esquecer da chave e ela tem lá. Ela tem a chave desta vizinha aqui (do lado) 
também na casa dela, tá a ver como nós somos. Já nos conhecemos há muito tempo. 

 

 Porque estas pessoas são as mais antigas do bairro? 

 Sim, sim, quase todas! Pelo menos 4 inquilinos tão cá desde o início. 

 

 Sei que o bairro tem uma comissão de moradores, mas tem mais alguma 
instituição, empresas ou associação? 



 Comissão de moradores? Ah, há aqui uma comissão de moradores, há sim. Tem aqui 
este pavilhão que faz ginástica com pessoas idosas que tão ali, com pessoas, miúdos. Não, 
tem muita actividade, faz karate também, aulas de karate aos mais novos. Agora tem ginástica 
lá nesta altura, tão lá as pessoas idosas a fazer. Tem muitas actividades, tem. 

 

 E costuma participar? 

 Só o que falta aqui, sabe o que é? Um centro de dia! Para as pessoas de dia tarem 
pronto, tarem uns com os outros.  

 

 E não costuma participar em nada que é organizado ali no pavilhão? 

 Não. Eu ando muito é de bicicleta, aí plo Barreiro. É a minha actividade, é essa. 

 

 O que faz no seu dia-a-dia? 

 Vou ali até aquela palmeira que tá ali, aquela zona ali, juntamo-nos ali todos e pronto e 
passamos o dia assim. E depois ando muito a pé também, vou até ali à casa do Benfica. 

 

 Pois, conhece a zona como ninguém, não é? 

 Ohh pois! Quer dizer se você me perguntar plas ruas, plos nomes, sou capaz de não 
saber, mas de olhos fechados ando em todo o lado. Lá isso é verdade. Conheço o Barreiro 
todo. 

 

 E isto era a quinta do seu avô, não era? Antes das casas serem construídas. 

 Quinta da Boa Vida.  

 

 Acha que ficou tudo diferente? O que é que ficou diferente com a construção das 
casas? 

 Na altura ficou melhor,né. As quintas é uma pena acabarem, mas têm que acabar, pa 
dar lugar às casas,né. Em princípio este bairro era um bairro com gente como deve ser. Assim 
gente decente, todo o bairro. Agora já tá diferente, tá um bocado degradado. Antigamente 
havia uma vistoria às casas, sabia? Não sei se eram de 2 em 2 meses, se era mais, mas havia 
pa ver como é que tavam as casas, se tinham as casas estimadas, se não tinham. Iam aos 
quintais... E as pessoas tinham as coisas como deve ser, agora...Você vê o que se passa lá em 
baixo.  

 

 E em relação à sua ocupação, trabalhou no quê? 

 Trabalhei. Na Lisnave. Antes disso, quando era miúdo, trabalhei numa oficina na Av. 
Da Praia, lá em baixo. A gente conhece é pela avenida da praia (já não tem esse nome). 
Mudaram os nomes, mas é Bento Gonçalves, é Av Bento Gonçalves, salvo erro, é. Por 
exemplo, a gente diz Av da Praia, porque é o nome antigo, como a gente diz o bairro operário, 
que é onde tão os escritórios (Quimiparque), e a gente diz o parque do Barreiro, não diz o 
nome do parque. A gente inda diz vamos à vila, tá a perceber? Não temos aqueles nomes. É 
assim. Eu nunca digo que vou lá a baixo, vou à vila.  



 

 E desde que mora aqui, e mesmo quando morava aqui mais família, considera 
que conseguia aceder sempre às coisas que precisava (alimentação, ir ao médico)? 

 Sim, sim. 

 

 Nunca precisaram de nenhum apoio? 

 Não, a gente não. A gente viviamos, pronto, não vivamos em grandezas, mas...a minha 
mãe tinha 5 filhos. Cheguei a usar roupa de outros miúdos. Mai ricos, né? Cheguei a usar 
roupa deles. Mas assim apoio, acho que nunca pedimos.  

 

 Sempre conseguiram aceder a tudo o que precisavam, então. 

 Sim, sabe o meu avô era ferroviário. Ele não era ferroviário, era maquinista. Tinha aqui 
a quinta, né? E a gente tinha mais possibilidade na altura da quinta. Depois o meu pai também 
trabalhava no caminho-de-ferro e a minha mãe era doméstica e o meu avô sempre viveu assim 
mais ou menos. E a gente juntava-se uns aos outros. Era uma panela de sopa e era 
pedacinhos de chouriço com batata, ao princípio, e viviamos assim. Também não exigiamos 
muito. Não havia, os pais não podiam.  

 

 E acha que se não tivesse aqui nesta casa, com a renda baixa e controlada, teria 
sido diferente? 

 Era diferente. Teria sido impossível mesmo. 

 

 E o senhor e os seus irmãos foram à escola? E os seus pais? 

 O meu pai tinham o 5ºano do liceu (o 9ºano), naquela altura... há 60 anos! Era quase 
como um curso superior agora. O meu pai tinha, porque ele gostava de... ele queria ser 
médico. Só que o pai dele não tinha dinheiro pra isso. Ele estudava de noite, andava aí a 
apanhar cortiça, porque antigamente passavam aí umas carroças de cortiça, pa ir pa fábrica, e 
aquilo caía algum e eles andavam a apanhar pa vender. Pronto, com sacrifício ele conseguiu, 
era uma pessoa inteligente. E conseguiu estudar. Naquela altura uma pessoa que estudasse... 

 

 E quando estudou fez a escola primária onde? Aqui perto? 

 Eu? Foi aqui no bairro. Nesta escola. Depois fui pa Alfredo da Silva, tirei o exame de 
admissão, fiz o 1ºciclo e depois desisti. Já não fiz o 2ºciclo. 

 

 E era muito longe? 

 Era. Era lá em baixo ao pé do matadouro. Iamos a pé (ri-se). 

 

 E em relação a saúde, sempre que precisou de ir ao médico conseguiu ir? Tem 
médico de família? 

 Sim, sim.  



 

 E é próximo daqui? 

 O centro de saúde? O meu é lá em baixo ao pé do...lá está, na vila (ri-se) é lá ao pé do 
Leão, ou que é. Na parte antiga do Barreiro. É longe. 

 

 E sente que sempre que precisa tem disponível? 

 Sim, sim.  

 

 E em relação a polícia? Sempre que sentiu necessidade procurou ou nunca 
procurou? Alguma vez sentiu algum apoio por parte da polícia? 

 Nunca procurei, não, não... Não, nada. Só veio cá a Guarda Republicana foi pa ir pa 
tropa, pa me dizer que eu tinha que me apresentar. 

 

 E quando veio morar para aqui, o tempo de espera foi muito longo? 

 Acho que foi 4 anos...porque eu vim pra aqui tinha 4 anos, por isso não me lembro 
muito bem, tá a ver. A gente foi po Seixal viver e depois vim cá uma vez com o meu avô ver as 
obras, isso é que eu me lembra. Antes disso não me lembro de nada.  

 

 E foi Seixal pra casa de família? 

 Não, alugámos lá uma casa. Não sei se foi a câmara se foi o meu avô, mas acho que 
foi o meu avô. Inda lá tá essa casa, uma casa antiga. 

 

 E o que é que acha destas casas? 

 Atão a gente tem que se aguentar. Eu gosto da casa! As casas não têm é manutenção, 
tá a perceber. Às vezes tenho assim um bocadinho de...gostava que isto fosse assim 
arranjado, ter jardinagem, tá um bocadinho degradado.  

 

 Mas isto é individual, não é? Depende de cada um? 

 As pessoas depois fazem estes canteiros, como tá ali, tá a ver aquela jardinagem, 
aquilo não é nada. Mais vale tar assim como tá aqui, não tem nada. Eu acho que eles deviam 
fazer aqui um género dum estacionamento, aqui, e porem o passeio mais pequeno. Se for um 
estacionamento em espinha, dá. Porque isto aqui não tá a fazer nada, este espaço todo.  

 

 Mas no início aqui... 

 ...era jardinagem! 

 

 E cultivo não? 



 Não, aqui não. Tinha aqui uns arbustos aqui à volta e tinha flores e tinha um guarda! O 
bairro tinha um guarda, próprio da câmara.  

 

 E deixou de ter quando? 

 Já há muito teeeempo, sei lá. Há uns 40 anos, 35. Teve um guarda. A gente até 
éramos miúdos e metiamo-nos com o homenzito, que andava aí a lavar isto, né? Isto por acaso 
era bonito, o bairro era bonito na altura. E tinha aqui uns arbustos, e flores. 

 

 E as pessoas arranjavam o jardim? 

 Era. Tinham mais gosto,né. Se isto tivesse jardinagem, as pessoas tinham mais gosto 
nas coisas. 

 

 As pessoas cultivavam, mas era lá para trás, não era? 

 Sim, sim. O meu avô depois de vir viver aqui po bairro tinha ali uma horta no quintal, 
uma horta boa. Porque estes quintais eram o dobro, porque eles aumentaram a escola e 
tiraram os quintais aos de cima e deram metade dos quintais de baixo aos de cima. Porque a 
escola foi aumentada mais duas alas pa cada lado.  

 

 E em relação a tempos livres, ir ao cinema, ao teatro, alguma vez foi, teve esse 
costume? 

 Tive quando era miúdo. Ia ao cinema da CUF, ao teatro-cine. Era lá em baixo 
(quimiparque), era um cinema que era uma categoria, na altura. E havia um lá em baixo que 
era o teatro-cine, onde tá agora uma religião qualquer, os manás ou qualquer coisa. Lá em 
baixo na parte antiga do Barreiro, havia dois cinemas: era o República e o teatro-cine. Depois 
fechou o República, ficou o cine, depois o cine também fechou. Agora só nos centros 
comerciais que há. Mas já não...deixei de ir aos cinemas. Mas ia muito quando era mai novo. 
Vou à bola às vezes, também ia sempre, agora é só às vezes. 

 

 E vai votar? Sempre usufruiu desse tipo de direitos? 

 Ah, isso voto. Sim, sim. 

 

 E falava-se sobre estes assuntos, mesmo sem ser de política e de partidos, mas 
de direitos, falava-se na sua casa? 

 Havia em casa e há ali (o pequeno jardim onde os senhores se juntam para conversar)! 
E muito! mas sempre dentro da norma. Não há ninguém assim a ofender-se nem nada. Cada 
qual tem os seus partidos e a gente discute ali. 

 

 Pois, porque às vezes discutir política não é discutir os partidos. 

 Pois, o dia-a-dia, o que acontece no país. Ali discute-se muito, sim. 

 



 Apesar de já termos falado sobre isso deixe-me perguntar-lhe o que acha que 
falta no bairro, relativamente a infra-estruturas, equipamentos, serviços? 

 Acho que é uma esquadra de polícia que fazia falta aqui. Uns correios, um centro de 
dia. Essas coisas é que faz falta. 

 

 De resto acha que está tudo acessível? 

 Eles também não podem fazer muito,né? Porque não têm verbas. Mas isso era os 
correios, que as pessoas têm que ir lá a baixo. E era uma esquadra de polícia, mas o principal 
era um centro de dia. Como o Lavradio tem e outras freguesias têm. Fala-se que vão fazer, 
mas... 

 

 Maior parte das pessoas daqui estão reformadas, não é? 

 É, é reformado. O bairro tem muito reformado. 

 

 Estava a falar da esquadra porquê? Sente insegurança? 

 Mas vêm pessoas de fora! Olhe, pessoal que vem de fora. Ali andam sempre esses 
putos que vêm aí das zonas mais coisas andam sempre aí a roubar. Anda sempre aí a polícia.  

 

 Mas sente essa insegurança? 

 Em mim não próprio não sinto, não. Eu ando aí de noite e tudo, porque já conheço aqui 
o pessoal todo, né. E há assim um certo respeito. Eu por eles e eles por mim,né. Eu não me 
meto na vida deles, eles não se metem na minha. Esse pessoal...mas eu conheço-os. Esse 
pessoal aí que anda aí, na noite,né. 

 

 Mesmo as pessoas de fora que me falou? 

  As pessoas de fora...quando vêm do Vale da Amoreira não as conheço e esses 
também é que, o perigo tá nessa gente. Porque estes que andam aqui, que a gente diz que 
andam aí...eles pra já nunca me fizeram mal nenhum! Os que vêm de fora às vezes é que são 
piores. No outro dia assaltaram ali um homenzinho, que ia a entrar pa escada, naquele lado da 
rua e roubaram-lhe a carteira, roubaram-lhe o fio, mas não eram daqui.  

 

 Porque isto também não é um bairro muito fechado, não é? 

 Pois, isto é tudo escada, não vês, é uma escada aberta, é difícil um tipo tar aí, pode ser 
apanhado.  

 

 E quando veio pra cá via com certeza o futuro de maneira diferente, tinha 
perspectivas de futuro que agora são diferentes, naturalmente. Como eram essas 
perspectivas? Ou tinha mais ou menos a vida definida? 

 Tinha mais ou menos...(pausa) Os sonhos era...(pausa) era ter assim uma...pronto, 
mas agora isso já não interessa, um tipo já vai pa idade, já não se preocupa muito com isso. 
Era ter uma boa casa, quer dizer, mais condições do que esta, porque esta casa quando é no 



Verão parece um forno, quando é no Inverno é um frigorífico. É mesmo a construção que é 
assim, é o telhado, depois tem forro em madeira e frio passa através dessas coisas todas. 
Comparado com o que há hoje...mas há pessoas a viver pior que eu. Muita gente mesmo. 

 

 E só para terminar, teve alguma vez alguma iniciativa no bairro para construir 
alguma coisa, organizar alguma actividade ou associação? 

 O que eu gostava, sabe o que era? Às vezes, penso nisso: que estes putos que moram 
no bairro fossem mais...se interessassem mais por eles, que os buscassem da...quer dizer, 
eles andassem naquela coisa e continuam naquela coisa. Os filhos vão continuar na mesma 
coisa, continua a geração toda. O que eu penso é alguém que os puxasse dali, que tentasse 
dar-lhes outra maneira de pensar, outra educação, isso é que eu penso que de devia ser 
assim. Deixam-nos andar, eles andam por aí, se um miúdo for trabalhar as pessoas dizem que 
é exploração, trabalho infantil, mas se os miúdos andarem aí na droga ninguém se preocupa. É 
isso que eu censuro. E acho que os miúdos deviam ser puxados. Porque andam ali os miúdos 
no karate, mas não andam os miúdos das famílias mais coisas, não é. Mas ninguém se 
interessa pelos outros. Andam por aí.  

 

 E visto que é uma pessoa que sabe muito sobre a zona, deixe-me perguntar-lhe: 
isto porque não há nenhuma instituição que venha aqui trabalhar com essas famílias? 

 Não há nada! É a escola, os miúdos vêm da escola, andam aí uns rapazes, que não sei 
se aquilo é da escola ou não...como é que se chama aquilo...tempos livres. Mas é dos miúdos 
da escola. Mas andam aí os outros coitaditos, depois vão crescendo, vão andando aí pelos 
cantos e começam-se a meter na...Acho que as pessoas falam muito, mas não fazem nada, 
nesse aspecto. Falam no dia da criança, falam nisso tudo, mas não fazem nada. É isso que eu 
noto. E eu gostava que o meu bairro fosse diferente. Que é o MEU bairro.  

 

 Agradeço-lhe então imenso a sua disponibilidade e as informações todas que me 
deu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Família 4 

Diário de Campo: Família 4 

 

Dimensões Objectivos de observação                                                                     
Observações 

Social - Observar as relações sociais 
estabelecidas entre os membros do 
agregado familiar 

 

- Observar as relações de amizade e 
vizinhança estabelecidas na zona 
habitacional 

 

- Observar as actividades realizadas entre 
amigos e vizinhos 

- Presentemente, relações sociais 
fortes e com presença de apoio 
familiar forte entre o casal, embora 
se observe alguma formalidade 
entre o casal; 

- Relações de vizinhança 
turbulentas, sem relações de 
amizade, pelo que as relações se 
limitam à família; 

- Não foram observadas 
actividades com amigos e 
vizinhos. 

 

 

 

Entrevista Família 4 

 

A quantas pessoas é realizada a entrevista 
Senhora, dona da casa e com o seu companheiro de há 5 anos, que recentemente foi 
morar com ela e que participou ocasionalmente na entrevista. 
Local da entrevista 
Sala que se encontra na entrada das casas. Mora num r/c. 
Agregado familiar (passado e presente) 
Presente: o casal 
Passado: mãe, pai e 6 filhos 
Há quanto tempo habita no local em estudo 
30 anos 
 

 Neste momento, quem mora nesta casa?  

 Senhora: Nesta casa, só moro eu e ele. E durante o ano, o ano passado, veio de vez 
em quando a minha filha, vem passar férias, não tem casa, pra minha casa é que ela vem.  

 Senhor: é uns 4 ou 5 dias. Ou 6. 

 Senhora: não vai pa casa de uma pessoa estranha, né? É aquela que fez a casa-de-
banho. Essa que tá na Suiça. E às vezes morava a minha Isabel, que também é solteira, tem 
filhos. A minha filha morava aqui na rua (e identifica a rua), pagava 60 contos. A rapariga tinha 
30 e tal anos, 36, engravidou, despediram-na, porque ela tava grávida, despediram-na. 
Trabalhava numa loja, no Parque das Nações, eu cheguei a lá ir. Despediram-na porque ela 
tava grávida, a moça não podia pagar a renda da casa, né? O rapaz que vive com ela também 
não tinha, também não tem trabalho. O que é que acontece, como era ali po Ponte-de-Sôr, não 
é que se chama aquilo? 

 Senhor: Ponte-de-Sôr. 



 Senhora: como moram ali po Ponte-de-Sôr disseram pa ela ir pa lá, que havia casas 
baratas. A família do rapaz mora pa esses lados. Que havia casas baratas e tal, ela foi po 
Alentejo. O fundo de desemprego deu-lhe trabalho e ela não sabe onde é que há-de por a 
miúda e se calhar tem que deixar o trabalho. E eu já lhe disse: é melhor vires outra vez po 
Barreiro. Nem que eu tenha que dormir no chão e por a minha filha a dormir mais a minha neta 
na cama! 

 Senhor: A minha casa lá em baixo tem dois quartos bons. Não ficava na rua! 

 Senhora: Mas eu tenho que falar é nesta! Por isso, eu não vou por os meus filhos no 
meio da rua! Enquanto eu for viva e enquanto pensar como tenho hoje, os meus filhos em cima 
(acima) de tudo! Porque eu criei 6 filhos, eu nunca os pus a pedir esmola! Eu é que lutei pos 
criar, porque o meu marido andava constantemente no Miguel Bombarda. O pessoal antigo da 
Câmara, conhece-o. 

 

 Mas chegou a morar aqui quando ele era ainda vivo? 

 Senhora: Morava na Miguel Pais e depois as vizinhas disseram assim pra mim, quando 
me deram a casa: se eu fosse a ti não o levava pra cima, deixava ficar! Mas depois eu pensei 
assim, não, levo-o pra cima, porque ele agora já tá pior do que o que estava. Levo-o pra cima, 
pra que é que eu o vou deixar aqui? Depois agora dizem pra eu o deixar aqui em baixo e 
depois de eu o deixar começam a falar em mim. E eu então trouxe-o pra cima. Eu inda sofri 
aqui um bom bocado, mas depois ele morreu.  

 

 Isso foi há quanto tempo que veio para cá? 

 Senhora: Atão eu tou aqui há 30 anos. Há 30 anos eu tou aqui, é que isso aconteceu. 
Porque ele era funcionário da Câmara e era um grande funcionário! 

 

 Fazia o quê na Câmara? 

 Senhora: Olhe, ele andava nos esgotos. Antigamente os esgotos era diferente do que é 
agora. Antigamente era diferente, muito diferente. Mas depois como ele tava doente, gostavam 
dele, meteram-no...meteram-no fiel de armazém. O apontador da Câmara, eu falo com ele 
como estou agora a falar com a Dra., porque ele era apontador da câmara e conheciam-se 
pronto. Tudo isso. E atão...ai como é que eu tava a conversa? Era essa que eu estava a dizer. 
E atão já sabe, os meus filhos acima de tudo! Eu não vou abandonar agora...lá por tar no bairro 
da câmara, não quer dizer que os meus filhos não tenham um buraquinho, que eles não 
venham à minha casa ou a dizer assim, “olha mãe, eu não tenho pra onde ir, vou pa tua casa” 
e eu dizer assim, “não não!” Não, nunca! Nem que viesse o Cristo!  

  

 E tem contacto com os seus filhos? 

 Senhora: Todos, inda há bocado liguei pra um! Quando a Dra tava a bater à porta, tava 
eu a ligar pa aquele que é chauffer dos autocarros, pa saber como é que estava a menina (tem 
gripe A). Venha quem vier, enquanto eu tiver o meu juizinho como tenho hoje, os meus filhos 
acima de tudo, que é por eles é que eu ando a lutar. Agora eles não tiveram um buraquinho pa 
se por. O dia de hoje a gente tá a vê-lo, mas mesmo assim não o vimos todo, porque até à 
meia-noite ainda vai haver muita coisa, não é. A gente não vê o dia de amanhã. Acontece uma 
coisa qualquer, olha pa onde é que eu vou, pa casa da vizinha? Não, tenho que ir pa casa da 
minha mãe. Eu não vou dizer assim “ah não, eu moro no bairro da Câmara, eu não te posso lá 
ter. Nunca na minha vida eu fazira (faria) isso! Nem que viesse Cristo! 

 Senhor: Olha, a senhora quer começar... (a entrevista) 



 Senhora: A Dra tá-me a fazer essa pergunta, eu já lhe tou a por a par das coisas,não 
é? 

 Senhor: É uma resposta comprida. 

 Senhora: É uma resposta comprida mas é verdade! E se houver alguma coisa já 
sabem o que eu tou a dizer! Não tá a ser gravado? Atão... 

 Senhor: Mas isto era uma pergunta. Se cada pergunta fores assim, só depois de 
amanhã é que saimos daqui! 

 Senhora: Ah tá bem, deixa! 

 

 Portanto se eu lhe perguntar se sente apoio familiar, o que me responde? 

 Senhora: Sinto, sim senhora, quando há qualquer coisita eles tão-me a ligar 
constantemente. Olha agora tenho uma coitadita que também agora tem um caroço também no 
peito, tá a cegar, tem que ser operada. 

 Senhor: à vista. 

 

 E é aqui do Barreiro ela? 

 Senhora: Essa é a que tá na Alhos Vedros. E essa coitadinha, vamos lá ver, essa 
constantemente tá a ligar pra mim, inda à bocadinho eu já falei com ela. Tenho apoio, sim 
senhor, deles.  

 

 E outra família sem ser os seus filhos, tem? 

 Senhora: Não tenho mais...inda lhe vou dizer outra, inda bem que estamos aqui a falar 
e falemos no tipo de outra família. Tenho apenas só tenho uma irmã. Tem morrido tudo com 
cancro do peito, do estômago, isso tudo. A minha mãe também era empregada do hospital do 
Barreiro, a mais antiga de lá. Ela chegou a tar aqui na minha casa, as irmãzinhas lá do hospital 
chegaram a vir cá vê-la. Mas vamos pa frente. Tenho uma irmã, apenas tenho uma irmã, tem 
77 anos...quantos... 

 Senhor: e 5. 

 Senhora: 75, mas é como se fosse 80. Tá toda tortinha! Vive num 3ºandar, tá aqui um 
granda bico-de-obra com essa minha irmã. Vive num 3ºandar, o marido morreu há 1 ano... 

 Senhor: Tem destruição física avançada em relação à idade.  

 Senhora: ... não tem filhos. Só apenas tem-me a mim. Tem os meus filhos. Ela agora 
quer sair à rua não pode, agora a minha nora, a minha nora trabalha no café, que é a mulher 
do chauffer dos autocarros, é que mais o meu filho esse, tem andado... o que eu não posso 
fazer, faz o meu filho. Vai ao 3ºandar, porque eu não posso subir o 3ºandar, porque eu andei 
muito doente. O meu filho é que tem andado nisso, eu já lhe disse, arranja uma casinha, mas 
onde é que ela agora também tem dinheiro pa arranjar uma casa? Estas pessoas assim é que 
deviam de ser ajudadas. Não quer dizer que fosse aqui po bairro da câmara, não é, mas se 
fosse assim outra casinha mais coiso, porque ela tá numa maneira, ela dá-me respostas...Ela 
tá, como é que hei-de explicar, ela enraivecida, tá...Tá sozinha, ninguém lá vai, ela tem um 
feitio muito esquisito. Eu pergunto, inda esta manhã já falei com ela “como é tás?” Olha, hoje 
inda escapou. Disse “ eu não posso, já disse à F.”, que essa é que é a cabeleireira, “já disse à 
F. se ela pudesse ir buscar o meu exame. Depois a L.,” que é a minha nora, “depois dá-me lá 
um pulinho, vai ali comigo ao médico”. Mas ela diz, eu não posso, eu não posso sair à rua. 
Essa gente assim é que devia de ser ajudada, Dra. Não é essas raparigas novas, tou a ser 



sincera, a Sic é que não vem aqui ao pé de mim! Se a Sic viesse aqui ao pé de mim eu tinha 
muita coisa pa lhe dizer! Não vê estas raparigas novas que andam aí à espera do rendimento 
mínimo e dão casas a elas! E eu, pa ser reformada, tou com a minha reforma, tive que esperar 
até aos 65 anos.  E não me davam rendimento mínimo nenhum, porque eu não tinha idade pa 
ter rendimento mínimo, porque tinha a reforma do meu marido. A reforma do meu marido é 
muito grande coitada de mim! Coitada, que a reforma do meu marido junta com esta é o quê? 
Não chega a 80 contos toda! 

 Senhor: A pensão de sobrevivência... 

 Senhora: E estas raparigas novas que andam aí e têm no rendimento mínimo, andam 
com cigarrinho na boca à espera do carteiro, assim que apanham o carteiro vão logo ali po 
café. Quando eu mal descuido, eu tou parva, que há pessoas que eu nem conheço! Quando eu 
mal descuido vejo ali caras novas, raparigas novas, com os filhos! 

 

 Mas que moram aqui no bairro também? 

 Senhora: Sim, sim...aqui no bairro. A minha filha coitadinha fartou-se de lutar, tem 3 
filhos, essa nunca teve uma casa! Essa não teve e era filha dum funcionário, neta dum 
funcionário, neta duma funcionária, porque o meu marido trabalhava na câmara e o meu pai 
também trabalhava e a minha mãe também trabalhava no hospital do Barreiro, que era a mais 
antiga do hospital, quando o hospital abriu a minha mãe foi pra lá trabalhar. Essa 
coitadinha...há caras que eu nem as conheço! Atão e as ciganas?! É como outra, os ciganos 
não trabalham?? Será que os ciganos não trabalham? Então quer dizer, o rendimento mínimo 
é pa não trabalhar e receber o rendimento mínimo. Eu conheço aqui uma rapariga da parte de 
lá... 

 O rendimento mínimo não é para não trabalhar. 

 Senhora: Exacto. Eu conheço aqui uma rapariga da parte de lá, por acaso ela tá 
empregada hoje no restaurante da cunhada da minha filha. Essa rapariga tinha uma 
escadinhas de filhos, mora aqui na parte de lá do bairro, a rapariga coitadinha meteu os papéis 
po rendimento mínimo, isto é autêntico. Atão não houve lá uma, uma desbochada, pa falar bem 
e depressa que eu sou portuguesa!  

 Senhor: Invejosa. 

 Senhora: Invejosa, pois! Não vai fazer queixa da rapariga e a rapariga tava a lavar as 
escadas ali no centro, ali no centro, aqui na parte de trás do centro, e a rapariga tava a limpar 
aquilo, atão não vai a caixa, a assistentes sociais da caixa não vão dar com a rapariga na boca 
da botija, a rapariga a trabalhar? A rapariga ficou pa morrer, a rapariga disse, disse e diz 
quando calha, calhou eu ter metido os papéis, se calhasse ter já recebido eu tinha 
desembolsado o dinheiro.  

 Senhor: Tinha, tinha. Tinha que pagar. 

 Senhora: Tinha que pagar. Atão quer dizer, essa desgraçada que tem os filhinhos, 
tinha, agora já são grandes, né. Tinha filhinhos atrás uns dos outros não podia trabalhar, não 
podia lavar ali umas escadas, atão e os ciganos? Atão os ciganos não tão a trabalhar? Os 
ciganos tão a trabalhar! 

 Senhor: esses não precisam de andar a lavar escadas... 

 Senhora: É como digo, o dinheiro que o rendimento mínimo lhe dá é pa comprar o 
material. O dinheiro do material, é pa eles porem no banco! E andam dourados, com boas 
carrinhas, atão a cigana... 

 Senhor: Há ciganos muito ricos... 

  



 E falando então um bocadinho dessa vizinhança, há muitas situações dessas que 
me tá a falar agora? 

 Senhora: Rendimento mínimo que eu saiba, sei que há pra aqui uma, quem diz esta na 
parte de lá há muitas (a parte de trás do bairro). Eu tou a falar daqui e doutras, porque não é só 
aqui os rendimentos mínimos, há muitos em todo o lado. E isto...Por acaso o Portas disse ali 
bem na televisão. E falou no rendimento mínimo e falou bem. O rendimento mínimo devia ser 
cortado, devia ser só dado, olhe a pessoas assim como a minha irmã tá doente, pessoas que 
vão tratar-se. Eu por acaso não posso, mas se eu pudesse, era a pessoas assim pa tomar 
conta destas doentes, pessoas que têm os filhos, que não podem ter os maridos, que têm os 
filhos doentes, porque o rendimento mínimo era bom, bem dado a essas pessoas! A essas 
pessoas é que o rendimento mínimo era bom, bem colocado. Não é a estas raparigas novas, 
estas raparigas novas pra quê?! É como estes rapazes, o que tá aqui no em cima, tá aqui uma 
rapariga que é assim meio passada, se a Dra for à casa dela, você não consegue lá entrar... É 
como essa. Essa rapariga só tem a reforma dela, isto é uma miséria que tá ali. Dão o 
rendimento mínimo ao filho dela. O filho dela que vá trabalhar! Atão o filho dela assim que ela 
recebe a reforma, o filho dela rouba-lhe a reforma. Ajunta-se com o dinheiro que ainda recebe 
do rendimento mínimo, é pa droga, é pra essas coisas todas. Por isso, é que a caixa tá como 
está! Qualquer dia não há reformas! A Dra pode crer naquilo que eu lhe estou a dizer. E foi 
desde que o rendimento mínimo apareceu é que isto tá assim. 

 Senhor: Deixa-me ir fazer companhia ao meu avô primeiro, porque senão (ri-se) 

  

 Falámos um pouco sobre as ideias da entrevistada sobre o rendimento social de 
inserção e sobre estas questões.  

 

 Senhor: Pois, quanto é que eu paguei de irs? 100 e tal contos, bem medidos...Foram 
2100 e tal euros... 

 Senhora: (interrompe o companheiro) Oh Dra eu conheço pessoas que já faleceram e 
eu ouço dizer que há pessoas lá dentro da casa! 

 Senhor: Quer dizer, eu sou inválido. Eu estou inválido, devido à operação por causa do 
cancro. E tou com 75% de invalidez, não sei onde é que tenho os outros 25 (ri-se) Só se for do 
bigode. Mas, no entanto, e pago menos de irs. Mas aquilo que recebo ultrapassa e tal. Qual 
subsídio de férias...Foi todo embora e mais um par de botas. 

 Senhora: Mas a dra perguntou-me da vizinhança...aqui este bocadinho, este bocadinho 

aqui, onde eu vivo...que há pessoas que eu nem conheço... 

 

 Dá-se bem com os seus vizinhos? 

 Senhora: Dou-me sim senhora. Tenho amigos aqui. Este bocadinho todo até por ali à 
frente é tudo gente, pronto... Agora daqui pa frente, é tudo gente... 

 Senhor: A gente só tem divergências com esta de cima. 

 Senhora: Eu só tive este problema com a minha vizinha, porque primeiro começou-me 
a atirar lixo po quintal e eu comecei a dizer, atão? Era coisas podres, era tudo. Ali tava o 
frigorífico...Não era só ela, também era a outra. Mas como ela me fazia barulho, ela também 
pagou. Eu conforme arreio uma no cravo, arreio uma na ferradura: não era só ela. Eu sou 
aquela pessoa assim: sou portuguesa, nasci em Portugal, sou direitinha naquilo que digo! Não 
era só ela...Limpavam o frigorífico. Eu chegava farta de trabalhar, chegava a ver moscas ali 
agarradas a bocados de carne, bocados de peixe, era tudo ali, atão comecei a falar. Depois 
danada começou-me a fazer barulho. Só tenho esse problema aqui, só. Mas de resto dou-me 
com toda a gente! 



 

 E sentem que há apoio de uns vizinhos para os outros? 

 Senhora: Há. É como eu estava falando aquela rapariga que tá ali... 

 Senhor: Já levou daqui muita comida. Vinha aqui buscar comida. Era aqui muito 
auxiliada por nós. 

 Senhora: Aquela rapariga que tá ali coitadinha, mora no 1ºandar, ela não ouve, tem 
que lhe bater bastante à porta. Essa rapariga não lhe davam comer, não lhe davam nada, 
punham-na de parte e eu nunca fechei a porta a essa rapariga. O filho é drogado e o outro tá 
preso. Mas o filho lá porque é drogado, não sei vai agora escornear a mãe, porque a mãe não 
tem culpa do que o filho faz. Que eu conheço pessoas sérias, pessoas educadas, até 
advogados e tudo, muitos coitadinhos, têm os filhos nesta situação. E eles não têm culpa. E 
eles escorneavam a rapariga, agora é que já...depois de ela já tar mesmo no fundo do poço, é 
que já falam com ela. Batia-me à porta “quero uma bucha... não há uma bucha pra mim? ”, vai, 
vai lá uma bucha...Dei-lhe sempre comer, desse pouco que eu tinha. Depois apareceu este 
senhor (o tratamento é bastante formal), mais lhe dei. Mas há uma pessoa qualquer, não sei se 
foi o irmão dela, foi à misericórdia, pa misericórdia dar-lhe de comer, agora graças a Deus já 
recebe da misericórdia. Já recebe o almoço e o jantar, já recebe estes aviozinhos, já recebe 
estas coisas. Mas até a rapariga receber ela sofreu muito.  

 Senhor: Passava fome, tinha dias que não comia nada. 

 Senhora: Passava fome. 

 

 E não existe aqui mais nenhuma instituição ou nenhum grupo que ajude estas 
pessoas, que organize actividades? 

 Senhora: Nada, nada. Há aqui uma casa fechada, que foi o Dr. Que fez. Era a 
comissão de moradores, que era pos velhotes.  

 

 E não organizam aí actividades? 

 Senhora: (encolhe os ombros) Eu meto-me na minha casa... Às vezes ouço os 
alentejanos cantar, eu já sou alentejana.  

 Senhor: Pode aparecer aí às vezes, mas é muito raro. 

 

 E não participam nessas actividades, nem em nenhuma associação? 

 Senhor: Não, nada. 

 Senhora: Que eu dê notícia, não. Não dão notícia. Mas olhe que os velhotes vêm-se 
assentar aqui à minha porta, às vezes fazem-me aqui uma barulhada 

 Senhor: (interrompe-a) Devia haver aqui uma casa de... 

 Senhora: ... às vezes vou ralhar com eles, que atiram tudo aqui pro quintal, mas pronto.  

 Senhor: Neste caso aqui devia haver uma abertura pros idosos e pras mais famílias 

mais coiso...Pra falarem, estarem. 

 Senhora: Dra isto é autêntico! Mais valia ter feito, tou farta de dizer isto, mais valia ter 
feito um centrozinho pos velhotes ali assentarem, jogarem às cartas, no tempo que eles tão 
aqui. Agora tá frio, não estão, mas no Verão tão aqui muitos, muitos velhotes aqui. E aquela 



casa fechada. Já vi um baptizo de umas pessoas de cor! Há um baptizo fazem ali, há qualquer 
coisa na junta de freguesia vão pa ali cantar os alentejanos. Mas não é só uma vez, que 
precisa de ser aberto. Por isso havia de ser aberto era pa essas pessoas de idade irem pa ali. 
Os velhotes agora, é Inverno, não é? Inda nem é bem, mas vá. Os velhotes agora ali, não se 
assentam ali. Porquê? Porque têm frio! E aquilo ali não, tanto no frio como no calor podia-se 
estar ali muito bem.  

 Senhor: O ar condicionado é só da própria natureza. 

 

 E então em relação ao vosso dia-a-dia, o que é que costumam fazer? 

 Senhora: olhe à bocadinhos alevantamo-nos, fomos à Feira Nova. depois, por acaso 
hoje não fizémos almoço hoje em casa, fomos ali ao restaurante onde é a cunhada da minha 
filha, fomos ali buscar um comerzinho pa comermos. E agora tavamos aqui assentados, eu 
tava aqui a falar com o meu filho como a Dra viu e agora vimos até a novela e olha, cá está o 
nosso dia. Eu ia arrumando aí as minhas coisas ao pouco. O que é que a gente há-de fazer, 
tive a lavar ali, a Dra viu ali no quintal aqueles peúgos estendidos, era dele.  

 

 E se não morasse neste bairro, teria sido como com a vizinhança? 

 Senhora: Adorava! Não, eu não me dou mal com toda a gente, dou-me bem com toda a 
gente. Era a mesma coisa, se não se meterem comigo eu não me meto com ninguém. Eu até 
ralho com ele. 

 Senhor: Eu meto-me?! Tou feito... 

 Senhora: Ele às vezes tá ali no quarto, tem dias que coiso, eu durmo ali, ele dorme ali 
(um em cada quarto), ele pergunta, atão que horas são? E eu digo logo pxiiiiu! 

 Senhor: Isto é pior que a cortina de ferro... 

 Senhora: ele diz logo assim, bolas isto é pior do que a tropa. Sim senhora, eu tou 
sempre sempre sempre. Adorava. Se me dessem uma casa... Na vila! Por amor de Deus, po 
campo não! Se me dessem uma casa que tivesse vizinhança boa, que fosse no r/c, porque eu 
adoro o r/c, que eu não posso, e assim eu preferia. Nem que eu desse mais qualquer coisa! 
Preferia do que estar aqui. Podia tar aqui nestes arredores, eu nem me importava, porque eu 
dou-me com toda a gente. Há aí gente que eu me dou da parte de trás! E agora moro aqui, 
mas eu dou-me com toda a gente daí. Ele já me disse, bolas tu conheces toda a gente! Vou pa 
Moita conheço gente, trabalhei lá na Moita. Na quinta da Lomba, é o presidente da junta da 
terra deste senhor e tá ligado à família. “ehh tu conheces toda a gente!” Conheço sim senhor, 
porque eu andava a trabalhar, as pessoas metiam-se comigo “ah coitadas com tanto frio!” Olhe 
houve uma altura tava tanto calor, tanto calor, na quinta da Lomba que a gente só queria era 
beber água, água, que eu andava a varrer. A gente iamos pedir um copo de água e sabe o que 
é que os homens dos cafés e das tabernas onde a gente tava a trabalhar, que a gente 
entrávamos. Ah dê-me um copinho de água por favor. Tomem lá uma garrafa. Não davam um 
copo de água à gente, davam uma garrafa pa gente beber. E as pessoas começaram a 
conhecer a gente, porque se a gente fossemos respondonas, mal-criadas e isso tudo...Eu 
trabalhei na junta de freguesia lá  de baixo, onde foi da Dra tratar do meu caso pa me darem 
esta casa. Se eu estava a trabalhar, também se não gostassem de eu lá tar a trabalhar 
também diziam assim, não não, não vou que eu até já tenho problemas com essa senhora.  

 

 E no trabalho. Quando varria trabalhava para a Câmara, é isso? 

 Senhora: Trabalhei na Câmara, trabalhei na junta de freguesia do Barreiro, que foi 
quando o meu marido morreu. Quando o meu marido morreu fui daqui da câmara pa junta, que 



tavam as duas coisas misturadas. Trabalhei na Quinta da Lomba, trabalhei na Baixa da 
Banheira e trabalhei na Moita. 

 

 Sempre com a mesma profissão? 

 Senhora: Tive um ano só a cavar. Isso chama-se cantoneiros. Aqui na Moita, até na 
Alhos Vedros, mas na Moita, Sarilhos, isso tudo pertencia à Moita, eu com uma enxada, não 
quer dizer que fosse daquelas muitos grandes, porque é conforme eles vêem o tamanho da 
pessoa (ri-se), vá de cavar, vá de cavar! Tive um ano inteiro a cavar! Há quem diga assim, 
cavar à frente da polícia, mas eu não foi à frente da polícia, foi atrás da enxada! Com a enxada 
na mão. Este corpo e esta pessoa que tá aqui ao pé da Dra. Sofri muito pa criar os meus filhos! 
E hoje tou aqui. 

 

 E nessa altura em que trabalhava e tinha os seus filhos todos ainda aqui consigo, 
considera que conseguia satisfazer todas as necessidades da família (alimentação, ir ao 
médico)? 

 Senhora: Não, não...passava muita fominha. A minha irmã, essa, essa, como era do 
Lavadrio, matou muita fome aos meus filhos (chora). Eu sofri muito pa criar os meus filhos, 
muito. Eu nunca os pus a pedir esmola, nunca! Era com o apoio da minha irmã. E nunca pedi 
nem uma cebola a uma vizinha! 

 

 Nem nunca teve nenhum tipo de apoio (material ou não)?  

 Senhora: Nada, nada, nada, nada! Por isso eu sou uma mulher revoltada, eu sou uma 
mulher revoltada...Sabe porquê é que eu sou uma mulher revoltada? Porque eu criei tanto filho, 
sem apoio de ninguém, e eu criei-os! E nunca os pus a pedir esmola e eles hoje tão aí, graças 
a Deus. Não têm bons ofícios, né, mas têm aquilo que Deus lhes deu. 

 Senhor: Têm o suficiente para se viver. 

 Senhora: Exactamente. Mas são educados pas pessoas e...Mas porque eu fui pai e 
mãe ao memo tempo! Se fossem à Rua Miguel Pais, que foi onde é que eu morava, as 
pessoas antigas elas diziam. E o meu marido deu uma navalhada a um senhor que mora na 
Rua Miguel Pais que inda hoje é vivo, com a bebida, não sei que eles pra ali fizeram, e ele teve 
ainda 10 meses preso. E eu pegava nos meus filhos e eu ia po Montijo ver o meu marido, aos 
todos 8 dias, nunca deixaram de dar o ordenado a ele, davam-lhe sempre o ordenado, que ele 
trabalhava na Câmara. E eu ia todas as semanas vê-lo, até que um dia uma vizinha, por acaso 
já faleceu essa senhora, mas tão as filhas que tão ainda vivas, pode dizer, moravam ao meu 
lado e diziam, você hoje não leve os miúdos, deixe lá, deixe os miúdos com a gente. Já tavam 
mais grandinhos, deixe os miúdos com a gente, vá você sozinha. Eu nunca abandonei os meus 
filhos! Sabe o que é que elas diziam? Lá vai a galinha, lá vai os pintos. Por isso os meus filhos 
hoje dizem, a minha mãe sofreu muito pa criar a gente. E quando oiço dizerem assim, matou o 
filho ou fez isto ou fez aquilo, eu sou uma mulher revoltada! Porque não digo que, ela anda na 
prostituição porque não tinha comer pa dar aos filhos. É mentira! Dê-lhe café, dê-lhe sopas 
com café, que ele não morre, os meus filhos não morreram! E a meninazinha que tá na 
televisão, ah eles fizerem isto e isto, aquilo, é mentira! Não me digam que isto é verdade, que é 
mentira. Não havia abonos, antigamente era 100$ de abono, não havia abonos, não havia 
ajudas de ninguém. E agora há ajudas de toda a gente! Há rendimentos mínimos, lá vou outra 
vez ao rendimento mínimo, foi da assistentes sociais, há creches e há isso tudo. Eu não tinha 
nada e eu criei os meus filhos! Por isso os meus filhos dizem, a minha mãe sofreu muito pa 
criar a gente. Eu nunca disse assim, vai pedir à vizinha uma cebola. Quer ouvir esta? Isto é a 
pura da verdade. Eu morava na Rua Miguel Pais e depois foi quando eu vim pra cá morar e 
inda tá aqui aberta, aqui esta loja lá ao fundo, tá uma loja que é dum senhor que é o C. Esse 
senhor tinha a mercearia e o meu marido jogava à bola com ele, quando eles eram novos. E 
ele disse assim, olha, vou ao C. ver se ele fia , que de semana a semana é que se arrecebia. E 



o homem disse “Oh por amor de Deus, vai sim senhora, vem aqui buscar as coisas todas que é 
preciso.” E eu ia buscar. Um belo dia disse assim ao meu filho, o dos autocarros, nunca mais 
me esqueço, volta não volta lembro-me disso e digo até às vezes: “filho, toma lá o rol, vai ao sr. 
C. buscar uma coisa qualquer, que é pa mãe fazer o almoço”; “Eu?! Deus ma mim livre! Agora 
sem dinheiro ia buscar o comer!” Veja lá como eles foram educados! E não foi! E quando o 
meu marido faleceu, eu fiquei ali a dever, pois tá claro, não tinha dinheiro pa pagar ao senhor e 
o meu filho nesse intevalo foi logo trabalhar com 17 anos. O meu filho é que pagou! Veja lá, 
com 17 anos. Foi trabalhar e o meu filho é que disse “Sr. C. quem vai pagar a dívida da minha 
mãe sou eu.” E o meu filho é que pagou a minha dívida, que o meu marido mais eu, pois, 
fizémos ali no senhor C. Por isso veja lá como eles não foram educados! Sofri muito pos criar, 
mas eu hoje digo: não têm ordenados grandes, pronto, têm pouco ordenado, né 

 Senhor: Têm mais agora do que tinham antigamente! 

 Senhora: Pois, pois tá claro, que eles trabalham e antigamente não tinham nada, né. 
Mas nunca os pus a pedir esmola. Precisava de qualquer dinheiro ou coisa assim, ia à da 
minha irmã. Às vezes a minha irmã dizia-me assim, “ah, eu vou-te emprestar o dinheiro”. E 
depois o M. que era o meu cunhado, era corticeiro, trabalhava na Alhos Vedros, e eles 
moravam no Lavradio, “olha vai ter com o M.”. Lá foi esta desgraçada a pé, a Alhos Vedros, ter 
com o meu cunhado, que trabalhava na cortiça pa me emprestar dinheiro! Eu nunca pedia 
nada à minha vizinha, nada, nada. Nem uma cebola. Não tem, não se poe. E eu criei os meus 
filhos assim. Agora, eu não sei explicar, qualquer coisinha dêm-me isto, qualquer coisinhas 
dêm-me aquilo, e têm estes dinheiros, eu não sei, não sei... Eu sou uma pessoa revoltada, 
porque sei como criei os meus filhos, que não havia ajudas, e agora há ajudas de tanta coisa e 
elas então não sei... 

 Senhor: É diferente...Nós só achamos falta daquilo que nunca tivémos, ou melhor, não 
achamos falta daquilo que já tivémos. Essa será a melhor frase.  

 Senhora: (interrompe) E a minha filha, essa que foi para o Alentejo, uma rapariga nova, 
não tinha casa, veio-se aqui meter. Olha este senhor é que a valeu muitas vezes! Este 
senhor...um dia fomos dar com ela toda enroladinha, toda enroladinha por causa do ouvido... 

 Senhor: Aqui neste quarto... 

 Senhora: Toda enroladinha com um, diz que tinha uma variz aqui, que inda não foi 
operada... 

 Senhor: Ainda não foi, não, ainda a tem. 

 Senhora: A rapariga doente, e ela então, quando foi pedir uma casa pa lhe darem a ela, 
porque tem 3 filhos, aqui na Câmara, pa lhe darem na Câmara, pronto, uma casa, nem que ela 
pagasse mais barato, nem que fosse outra! Que eu sei que há assistentes sociais que ajudam 
essas pessoas, mas a minha filha não teve sorte, porque ela é filha da pouca sorte. Ela a mãe 
já teve pouca sorte, como é que a filha não há-de ter? e disseram à minha filha, “ah eu tenho 
aqui 42 pessoas!”, à frente. A minha filha não podia tar aqui comigo, pois tá claro, era crianças 
era tudo. Que é que ela faz? Coitadinha foi-se por nos 60 contos, aqui nesta rua mesmo 
(aponta para o lado). Mas a rapariga não podia pagar com o bebé e tudo, que o bebé é alérgico 
à comida, ao leite de vaca, penso que ela diz que não pode beber o leite de vaca, parece que 
tem mais abono do que os outros, derivado ao que a miúda tem. Ela coitadinha foi pra aí no 
coiso, agora arranjou trabalho, há 15 dias, a creche de lá há poucos...A assistentes sociais é 
que pertencia, diz que tá sobrecarregado! Se calhar ela tem que deixar o trabalho... Tá a ver a 
pouca sorte dela? Quanto se ela tivesse aqui, a pagar uma casa, não quer dizer que fosse 
120$, pronto, nem que ela pagasse unss 20 ou 30, mesmo que fosse 30, uma menina nova, 
arranjava trabalho, que ela sabe fazer tudo! Estas raparigas novas que andam aí! Eu sou 
revoltada aí! Não trabalham, têm a casa praticamente de graça, que isto é praticamente de 

graça! E inda têm essas ajudas todas! E aquela desgraçada não teve nada! 

 Senhor: Já chega...vais dar resposta ao que a Dra vai perguntar. 

  



 Vamos então mudar de assunto. Em relação a escola, chegou a andar na escola? 
E os seus filhos? 

 Senhora: os meus filhos andaram todos na escola. Todos. Olhe, essa que tá na Suiça, 
ela é tão bem educada, que até brincava com a filha da professora!  

 

 Em andaram mais ou menos até que anos? 

 Senhora: Uma tem o 7º, né? 

 Senhor: Não sei. 

 Senhora: Olhe, pra ser sincera, que eu não gosto de mentiras...elas andaram na escola 
até, aquela tem o 7ºano. Todas andaram e todas estudaram. Essa que tá na Suiça andava aqui 
na escola, e a professora tinha uma flha, ela é muito vivaça, muito mexida e ela até brincava 
com a filha da professora e às vezes até chegava ao pé de mim, “mãe, olha vou brincar pa 
casa da professora!” 

 

 A senhora é que não foi à escola? 

 Senhora: Eu não! Tudo o que eu sei, sei tudo à minha conta. Sei escrever. 

 

 E os seus filhos andaram aqui nesta escola? 

 Senhora: Andaram. O meu filho tirou a 4ªclasse, foi lá no Campo Ferreira, lá em baixo. 

 

 Porque ainda não moravam aqui? 

 Senhora: Não morávamos aqui. E atão ele tinha bronquite asmática, lá lá... 

 Senhora: Com a mudança da idade. 

 Senhora: Com a mudança da idade lá lhe passou. E ele era tão sossegadinho, tão 
sossegadinho, que a professora dele, que é aqui do bairro das palmeiras, chamou-me e disse 
“olhe o seu filho tá muito fraquinho pa fazer a 4ª. Mas ele é tão sossegadinho, tão meiguinho, 
que eu vou-lhe dar a 4ª classe”. E ele fez a 4ªclasse. Mas agora já sei que ele, como já tem 
outro ofício, outro trabalho e isso tudo, eu sei que ele andou no A da Silva a fazer outros 
exames. Agora já não sei qual foi o exame que ele fez. Agora é que eu não sei qual foi o 
exame que ele fez. Mas todos foram à escola, graças a Deus.  

 

 E em relação a saúde: tem facilidade em ir ao médico, ao centro de saúde, tem 
médico de família? 

 Senhora: Vou, vou. 

 

 O senhor deve ter outros meios, não é? (é ex-militar) 

 Senhora: Eu é que sou doente! 

 Senhor: Pois, outros meios... Nós temos hospital e médicos. Mas não estou a usufruiur, 
porque abstenho-me de lá ir. Para ir pa Estrela e tal, para ir pa Ajuda... Vou pa Força Aérea, 
que é no Lumiar, fui lá tirar a citografia óssea, coisas assim do género.  



 

 Disse-me que há uns tempos esteve doente. Quando teve essa necessidade foi lá 
que foi? 

 Senhor: Sim, estive. À Estrela. Lá é que foi detectado. Por um cardiologista, veja lá 
(isto porque a doença é na próstata), eu não sabia. Essas doenças não se sentem. A não ser 
nas fêmeas, o cancro fêmea é que se sente dores. Porque aquele que é o maligno, esse a 
gente não sente, senão ao fim quando é pa destruir mesmo, esse aí é que não tem mesmo 
dúvidas nenhumas. Nunca ninguém me tinha mandado tirar... foi já aos 60 e tantos anos! É que 
o médico lembrou-se: ah , uma psa. Aquilo pra mim era chinês, nem isso, que inda percebo um 
bocado de chinês, percebo, tive lá 6 anos na China. De maneiras que coiso e tal e quando ele 
faz lá o riscozinho quando vê a análise. Eu digo assim, então dr isto tá mau? E ele diz-me, está 
mau está. Os dados são de zero, de 1 a 4, a partir de 4 já se começa a ser suspeito. Eu tinha 
20,7! Mandou-me para a urologia, mandou uma carta, lá escreveu o que lhe apeteceu e o que 
lhe eu na realíssima gana. Lá fui então para o meu médico, o de lá. Fui fazer a fluxometria e 
essas coisas todas e marcaram-me uma consulta para o dia 28 de Fevereiro de 200...1999, 
talvez. Há 10 anos, exactamente. Mas entretanto, pensei ah isto deve 2,07, deve ser engano. 
Fui fazer umas análises por minha conta, já tinha 27 e tal! E digo, ehh afinal isto sempre é 
verdade! Andei com a minha filha, arranjou-me logo um médico, através de pessoas amigas, 
olhe era o director de urologia do hospital Pulido Valente. Esse levou-me 800 contos, disse-me 
logo à minha mão são 800 contos. Bom, nisto pensei hmm isto aqui há gato. E havia aqui o 
director de urologia aqui do hospital, que já morreu, com esta doença, quer dizer, em casa de 
ferreiro espeto de pau! E diz assim, ó sr l., ele teve lá a ver os exames e tal, o sr não pode 
guardar isto pa depois das férias, o outro médico também já me tinha dito. O senhor tem que 
ser o mais depressa possível operado. Entretanto lá na Estrela marcaram-me uma consulta pa 
28 de Fevereiro e fui operado a 25! Teve que ser uma urgência, porque estava já a aproximar-
se pro lado do pior. Diz-me assim aquele médico, olhe você se não for agora operado, quando 
é pra Agosto já não pode ser. Vai pra quimioterapia, porque já não pode ser operado, agora 
inda tá a tempo de ser. Então pronto. Cheguei aqui, este disse-me a mesma coisa que o outro 
tinha dito. Pronto, dr marque a consulta. Fiz a eco, e a dra la do hospital que me fez a eco, eu 
perguntei-lhe, então dra isto tá bom? E ela disse, tá, tá bom. Quer dizer e naquele dia ela, as 
melhoras, só me disse assim. 

 Senhora: E já fez radioterapia, né. 

 Senhor: Passado 40 tratamentos. 

 Senhora: Foi fazer 40 tratamentos! No hospital das descobertas. 

 Senhor: Pronto, já está. Disse à minha filha, isto tá muito mal. Mas eu deixei de ver! A 
nossa mente, adoece. Nós podemos tar muito tranquilos, mas a distância de 10metros a gente 
deixa de reconhecer as pessoas. Mete-se uma cortina amarela à frente, a gente deixa de ver, 
não conhece, porque a nossa mente fica afectada. Fica afectada de tal maneira que nós não, 
parece que andamos num desequilíbrio mental. No meu caso! Outras pessoas se passará o 
mesmo, com certeza se passará a mesmíssima coisa. Isto não é só a mim que me calha, aos 
outros também calha, ao meu vizinho também. E assim foi... O médico disse, você não pode 
deixar pa depois das férias. E foi trás, trás, trás, e disse oh fulana, lá pra assistente, marca lá 
pa fulano. Arranjou logo maneira de tar! Já está. Custou-me mais as biópsias que me fizeram, 
do que a operação. Mas as bióspsias...aquilo é uma espécie de uma pistola. O primeiro tiro a 
coisa escapou, o segundo, ah vamos andando, ao terceiro comecei assim a torcer os ombros, 
quando foi ao quarto já tava quase a trepar pelas paredes acima. Pa tirar bocadinhos de cá de 
dentro, aquilo é uma espécie de uma agulha, dispara, aquilo é uma coisa oca, fica lá o 
bocadinho e vai pa um frasquinho, pa ir pas análises. Veio logo positivo, pronto. Já está. 
Acabei de ser operado levei a noite toda a contar anedotas lá com o enfermeiro! 

 Senhora: Pois, tavas a pagar, não... 

 Senhor: A minha filha também lá ficou, quis lá dormir no quarto. Eu quis um quarto pra 
mim sozinho, pois, pra estar à vontade, pra receber as visitas quando quisesse. Um quarto 
privativo. Levámos a noite a contar anedotas, o enfermeiro também tinha estado em 



Moçambique. Eu também estive em Moçambique, a minha filha nasceu lá. Eu casei, não sei se 
casei ou não, eu não fiz boda (ri-se).  

 Senhora: Foi procuração. 

 Senhor: A minha mulher casou com o pai e eu casei lá...por procuração, pronto. Mas a 
mulher foi pra lá e veio de lá já a miúda com 3 anos, quase 3 anos. E olha, anedotas pra aqui, 
anedotas pra coiso, ele também, inda falámos sobre os pessoais de lá, pois que tive lá muito 
tempo. 

 Senhora: (interrompe) Pois é Dra, se me arranjasse uma casinha, eu até ia de boa 
vontade...Nem que eu pagasse um pouco mais (esquecendo-se completamente que eu era) 

 Senhor: ... e o cancro, as senhoras sofrem muito com o cancro do cólon, ainda hoje há 
muitas mortes. O cancro da mama também e é como lhe digo... 

 Senhora: Ai minha rica filha que tem o peito todo... 

 Senhor: ...e é como lhe digo, o respectivo cancro maligno. A mulher pode ter o cancro 
na mama, vai avançando e quando se começa a por roxo, aí o gajo começa a avançar. E só 
quando o sentem cheio, não há nada a fazer! Mas pronto, eu ali de barriga aberta, parecia um 
bacurinho da índia (ri-se). 

 

 A senhora levanta-se e vai buscar qualquer coisa. 

 

 Senhor: Passou aquilo, comecei logo a ver bem. 

 

 Teve uma boa recuperação? 

 Senhor: Sim. 

 

 Também teve um bom acompanhamento no hospital, não é? 

 Senhor: Sim, pois pois, se tenho ido po hospital da Estrela, se calhar inda tava pra ser 
operado! Então se no dia 28 é que era chamado pra consulta! Mais marcações e isto e aquilo. 
Eu já depois disto fui lá ser operado à  vista e o hospital tá muito bem equipado, devido à 
guerra que tivémos no Ultramar, e vinham pessoas umas desfeitas outras quase. Aquele 
hospital tava muito bem preparado. O da Força Aérea, no Lumiar, também não está mal, mas 
este da Estrela tava o melhor. E depois... 

 Senhora: (volta do quarto e interrompe) Eu queria mostrar o exame à Dra e não sei 
dele! É esta? Não é L.? 

  

 E a senhora tem a adse, não é? 

 Senhora: Eu tenho a adse.  

 

 E tem facilidade em ir ao médico quando precisa? 

 Senhora: Quando eu vejo que posso fazer o exame, pois ele agora vou mais vezes 
porque ele ajuda-me a pagar os exames, porque pela adse praticamente é €5.  



 Senhor: Pagas €4. 

 Senhora: Este dr. Não é por conta da adse. Mas como ele conhecia o dr e eu também 
já o conhecia, porque eu também trabalhei no hospital do Barreiro, lavava as batas do pai dele. 
E já também conhecia o dr e a gente foi lá. E ele é €50. Olhe dra tá aqui. 

 

 Então e antigamente, para levar os seus filhos ao médico? 

 Senhora: Não havia adse. Iamos à caixa. Eu também tenho caixa, mas quando me vejo 
atrapalhada... Então tive 3 meses pa apanhar uma consulta da caixa, nunca posso abandonar 
a caixa. Tive 3 meses, porque não tenho médico de família, tenho médico de apoio. Tive 3 
meses sem ter médico, tava marcado, depois fui ao médico. Mandou-me fazer exames, depois 
já não era pa ser amostrado a essa dra que me receitou, era pa ser amostrado a outro médico. 
Não pode ser. O que é que pensei fazer, ele pagou-me a consulta, não foi por a adse, fomos 
ao dr.p. O dr então mandou-me fazer o exame ao peito, que eu inda não tinha feito. A médica 
mandou-me fazer isto, o dr mandou-me fazer este.  

 

 Foi de novo procurar exames. De novo, eu expliquei-lhe que não ia compreender 
os exames, visto não ter formação em saúde. 

 

 Senhor: Logo dói-lhe a garganta...(de tanto falar) pois é, antigamente não havia nada 
disso, a minha mãe criou 7 filhos, não havia nada, nem abonos, zero. Da minha avó foram 18, 
criou 11, mas teve 18. Quando foi por volta de 1917-18, quando se deu a 1ªGuerra, houve uma 

grande epidemia, como há agora o h1n1, houve outra, uma pneumonia.  

 Senhora: Isto é a vesícula... 

 

 Então e diga-me lá uma coisa, onde é que morava antes de vir morar pra aqui? 

 Senhora: Morava na Rua Miguel Pais, lá numa casa. Era a tal casa que só tinha a porta 
pa entrar, mai nada. Mai nada, depois era uma casa, depois outra, depois era a outra 
pequenina.  

 Senhor: era um casulo. Sem respiração, nem nada. 

  

 

 Considera então que esta é melhor? 

 Senhora: Ah atão a casa tá fechada, tá pa ir abaixo e tudo! 

 

 E teve muito tempo à espera para vir pra aqui? 

 Senhora: Nada. Não demorou 15 dias, deram-me logo a casa. Graças à dra.! Fez força 
pra me dar a casa. Pois se ele tinha 3 casas fechadas, iamos fazer reuniões com ele, ele não 
se decidia! Tava à espera de alguma madrinha, alguma afilhada, com certeza, sou capaz de 
dizer a ele, por isso não me importa tar a dizer! Foi preciso o meu marido constantemente ir ao 
Miguel Bombarda, Júlio de Matos, que era um garrafão de 5litros dia sim, dia não. Aquilo era 
automático, era o remédio. Se eu não ia buscar, ele batia-me. Foi este senhor aqui da loja que 
me disse “ah ele quer? Levas o garrafão!” Quer dizer, foi preciso so bombeiros dizerem, ah 
esta mulher não pode tar aqui, porque o meu marido fugia do Miguel Bombarda, às vezes não 



atinava bem com a casa, depois ao fim de muitas horas é que ele ia a casa. Fazia tudo numa 
fona, andava tudo numa fona ali na mão dele! Eu ia chamar a polícia, o que é que a polícia me 
dizia a mim. Mentira, eu ia chamar os bombeiros. O que é que os bombeiros me diziam a mim, 
“a gente leva o seu marido, mas tem que chamar a polícia!” 

 

 E o que é que a polícia fazia? 

 Senhora: a polícia tinha que acompanhar, que era pra ele entrar no carro. Mas ele não 
era agressivo. Conforme digo uma coisa, digo outra, ele não era agressivo. 

 Senhor: Para os externos... 

 Senhora: ele não era agressivo pa essas pessoas. Ele ia de livre, ia bem, pronto, ia 
bem. E então andava tudo numa fona, até que houve um bombeiro, que disse-me pra mim: 
esta senhora não pode tar aqui, com as crianças, o homem um dia mata as crianças! Mata tudo 
aqui! E então o presidente não me dava a casa, eu nessa altura inda tinha os olhos tapados, 
que inda era novinha, tinha 30 e tal anos. Se eu hoje tenho 66, há 30 anos que tou aqui, tinha 
36! Disseram-me assim, você vai à dra a tal sítio assim, assim. E eu fui com um filho em cada 
colo e outro em cada saia. Lá fui bater à porta da dra, ela vinha pa se vir embora, e então eu 
disse-lhe o que tava-lhe a dizer, ela atendeu-me à porta e disse, entre lá. Ela não me conhecia 
de lado nenhum! Mas ela mandou-me entrar! Eu não posso dizer que foi o presidente que me 
deu a casa, ela é que fez a força! Ela disse, sr presidente eu não me responsabilizo se 
acontecer alguma coisa naquela casa! Por isso, eu posso agradecer é a ela por tar aqui. Há 30 
anos que eu tou aqui. 

 

 E falando um pouco de outros direitos, como o direito de voto. Costuma ir? 

 Senhora: às vezes vou, outras vezes não vou. Pra que é que hei-de tar a dizer, vou 
todos os anos. Eu detesto esta gente, eu sou aquela pessoa simples, vê a dra que eu sou 
simples. Sou sincera naquilo que digo. Às vezes, vou, outras vezes não vou. Eu às vezes 
revolta-me aqui a tv, às vezes dizem pa votar aqui, chegam lá votam no outro. Eu sou uma 
pessoa pobrezinha, mas sou uma pessoa séria. 

 

 E uma última pergunta: se costumam ter esse tipo de conversas, não só sobre 
política, mas sobre os direitos que eles têm? 

 Senhora: ah coitadinhos, os direitos que eles tinham...Eles queriam era crescer e 
trabalhar e ir cada qual pa sua casa que já tavam fartos da pobreza, coitadinhos. O meu filho, 
esse que é chauffer, era com 17 anos que ele começou a trabalhar. Ainda foi pagar ali os 
copos de vinho e os garrafões que ele foi buscar. 

 

 Agradeci a disponibilidade e dei por terminada a entrevista. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: Tabelas de análise de conteúdo 

Dimensão SOCIAL 

Categorias de 

indicadores 

Perspectivas dos moradores  

Relações estabelecidas 

com a família 

Agregados familiares reduzidos. Existência de 

contacto com família alargada. Relações fortes,  

muita importância dada à família, que é a base de 

apoio material e não material. Presença de 

violência doméstica em duas famílias.  

Relações de vizinhança 

e amizade estabelecidas 

Nas primeiras ruas do bairro, fortes relações de 

vizinhança e mesmo de amizade, com apoio de 

vizinhança; nas últimas ruas do bairro, as relações 

são conflituosas entre vizinhos. 

Participação em 

empresas e associações 

(culturais, desportivas, 

comunitárias) 

Não existe participação em empresas e 

associações por parte dos moradores; dentro do 

bairro, existe uma comissão de moradores com 

actividades pontuais e um pavilhão com actividades 

desportivas para crianças e idosos. 

Formas de ocupação de 

tempos livres 

Dois moradores tinham como actividade principal 

de tempos livres conversar na rua/café com 

amigos; outros moradores tinham como actividades 

as tarefas domésticas e ver televisão. 

Alterações identificadas 

nestes indicadores com 

esta habitação 

Três moradores não identificaram diferenças nos 

aspectos de dimensão social; um morador referiu 

que as relações de vizinhança ficaram melhores.  

 

  

 

 

 



Dimensão ECONÓMICA 

Categorias de 

indicadores 

Perspectivas dos moradores  

Ocupações dos 

membros da família 

Quatro moradores estão reformados; dois moradores em 

idade activa estão desempregados. 

Tipo de trabalho Dois moradores já reformados exerceram ocupações 

instáveis, precárias e pouco remuneradas; dois 

moradores já reformados exerceram apresentam 

ocupações relativamente estáveis e melhor 

remuneradas; um morador em idade activa está a 

receber rsi; um morador em idade activa está 

desempregado 

Acesso a bens e 

serviços e 

satisfação de 

necessidades 

Um morador considerou ter tido sempre acesso total; os 

outros moradores consideram não terem acesso a bens 

e serviços 

Acesso a apoio 

social monetário ou 

não monetário 

Três moradores afirmam nunca terem tido qualquer tipo 

de apoio social, apesar de dois deles terem procurado; 

uma família tem bastante apoio social 

Nível de poupança Nenhum morador realizou alguma poupança 

Alterações 

identificadas nestes 

indicadores esta 

habitação 

Dois moradores não identificam alterações; dois 

moradores consideram que não teria sido possível a 

subsistência se não tivessem uma renda controlada. 

  

 

 

 

 

 



 Dimensão INSTITUCIONAL 

Indicadores Perspectivas dos moradores  

Acesso ao sistema 

educativo 

Escola primária dentro do bairro, outras escolas 

próximas. Fraca qualificação de adultos. Frequências de 

crianças e jovens na escola. 

Acesso ao sistema 

de saúde 

Centro de saúde e hospital relativamente perto. Longa 

espera por consultas e operações. Acesso a médicos 

de família. Pouca satisfação desta necessidade. 

Acesso à justiça Considerações contraditórias. Muitos moradores 

afirmam não sentir a necessidade, mas todos os 

moradores apontam mais e melhor polícia como 

necessidade do bairro. Conivência com crime. A 

esquadra da polícia está afastada do bairro. 

Acesso à habitação A casa actual é geralmente a melhor que a família já 

teve. O tempo de espera foi curto e a habitação tem 

pouco peso no rendimento. 

Acesso a cultura O acesso a cultura foi inexistente para alguns 

moradores. Para outros caracterizou-se por idas ao 

cinema, teatro e alguns bailes. 

Acesso a direitos 

cívicos e políticos 

Exercício do direito de voto. Conhecimento e 

transmissão aos filhos de direitos e deveres. 

Alterações 

identificadas nestes 

indicadores esta 

habitação 

Com a excepção do indicador habitacional, não são 

identificadas alterações. 

  

 

 

 

 



 Dimensão TERRITORIAL 

Indicadores Perspectivas dos moradores  

Caracterização da 

zona habitacional 

Próximo do centro, com paragens de autocarros, 

estradas várias e táxis próximos. Casas de muito 

pequena dimensão, consideradas insuficientes para as 

necessidades. Espaços comuns limpos, mas 

desocupados ou com auto-construções. Jardins e 

outros espaços não estão arranjados. Edifícios 

degradados com pintura em descamação.Os 

moradores identificam falta de equipamentos e infra-

estruturas. 

Identificação de 

diferenças entre 

habitações 

anteriores e actual 

A casa actual é geralmente a melhor que a família já 

teve. 

  

 

 Dimensão SIMBÓLICA 

Indicadores Perspectivas dos moradores  

Identidade social, 

motivações e sentimentos 

de pertença 

De uma forma geral existe identificação social e 

sentimentos de pertença, principalmente nos 

moradores das ruas mais antigas. 

Perspectivas de futuro e 

sua concretização 

Fracas expectativas e perspectivas. Falta de 

concretização de ambições e objectivos. 

Capacidade de iniciativa Inexistência de iniciativas. 

Alterações identificadas 

nestes indicadores esta 

habitação 

Não existem alterações. 
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Políticas sociais europeias: o Processo Europeu de Inclusão Social 

 A União Europeia (UE) tem hoje um novo objectivo estratégico de crescimento da sua 

economia de base no conhecimento que permita desenvolver o novo paradigma do “triângulo 

de Lisboa”, garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, 

e com maior coesão social. Para atingir estes objectivos é necessário fundamentar a economia 

no conhecimento, no desenvolvimento da sociedade da informação e I&D; modernizar o 

modelo social europeu como forma de combate à exclusão; e aplicar políticas 

macroeconómicas adequadas que permitam o desenvolvimento económico e social. 

 Na procura do crescimento e emprego, objectivo da denominada Estratégia de 

Lisboa, existem três conceitos fundamentais: a concentração de esforços na execução de 

políticas europeias; a mobilização de apoios em favor da mudança e a simplificação e 

racionalização. A Estratégia de Lisboa tem como objectivo transformar a Europa “na economia 

do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, capaz de um crescimento económico 

sustentável, acompanhado da melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e de maior 

coesão social” (www.planotecnologico.pt, 12.6.2009).  

Na sua acção, a UE baseia-se também na relação entre a falta de igualdade de 

oportunidades e de cidadania com a pobreza e exclusão, ou seja, sem poderem participarem 

plenamente na sociedade, acrescida da transmissão geracional da pobreza, os indivíduos 

ficam cada vez mais numa situação de pobreza e exclusão social. 

 

A Agenda Social surge no âmbito da prossecução de todos estes objectivos, assim 

como para enfrentar as mudanças sociais recentes que criaram novos desafios e organizar as 

prioridades da União Europeia, garantindo o respeito pelos direitos fundamentais e os valores 

que são comuns. A sua estratégia baseia-se na ligação entre as políticas económicas,de 

emprego e sociais, entendendo que só a multidisciplinariedade pode gerar soluções para o 

fenómeno complexo da exclusão social. Para além disso, a Agenda Social fundamenta-se na 

procura de qualidade do emprego, da política social e das relações laborais para o 

desenvolvimento do capital humano e social e na modernização dos sistemas de protecção 

social, tendo sempre em consideração os custos da ausência da política social.  

A Agenda Social tem duas vertentes: realça o seu papel no reforço da confiança dos 

cidadãos, através de uma abordagem intergeracional, uma parceria para a mudança e a 

necessidade e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela globalização; e apresenta 

medidas fundamentais no âmbito do emprego (segundo o objectivo da prosperidade), 

da inclusão social e da igualdade de oportunidades (objectivo da solidariedade).  

Um dos objectivos da Agenda Social é promover uma iniciativa comunitária que incida 

sobre os regimes de rendimento mínimo e a integração das pessoas excluídas do mercado de 



trabalho e também promover o ano 2010 como o Ano Europeu de Combate à Exclusão e à 

Pobreza (Comissão das Comunidades Europeias, Comunicação da Comissão relativa à 

Agenda Social, Bruxelas, 9.2.2005). 

A estratégia da “Inclusão activa” é um elemento da Agenda Social e traduz-se num 

esforço europeu de mobilizar as pessoas desempregadas e capazes de trabalhar a procurar 

trabalho através de uma atitude mais pró-activa, o que melhora simultaneamente a sua 

situação e a situação dos que não podem trabalhar, ao disponibilizar os mesmos benefícios de 

protecção social a mais pessoas. 

 

Se considerarmos a Agenda Social como um instrumento de acção do processo 

europeu de inclusão social, o MAC, ou Método Aberto de Coordenação é o seu mecanismo de 

acção. O objectivo do MAC é a conjugação de todos os Estados membros na criação de 

objectivos comuns, planos nacionais de acção e um programa comunitário com vista à 

cooperação. O MAC tem “cinco elementos chave: 

1. Objectivos Comuns acordados para a União Europeia;  

2. Estabelecer indicadores comuns, como meio de comparação das melhores práticas e 

avaliar os progressos; 

3. Traduzir os objectivos da UE nas políticas nacionais / regionais, com base em 

relatórios nacionais sobre estratégias para a Protecção Social e Inclusão Social – 

Planos Nacionais de Acção para a Inclusão; 

4. Publicar relatórios analisar e avaliar os Relatórios Nacionais – Relatórios Conjuntos; 

5. Programa de acção comunitário, com vista a promover a cooperação transnacional e a 

troca de experiências e boas práticas.” (www.pnai.pt) 

Objectivos Comuns 

Recentemente, em 2006, os responsáveis europeus para estas questões sentem a 

necessidade de racionalizar o MAC, dando mais ênfase à vertente de execução das políticas e 

medidas e aplicando questões que surgiram depois da avaliação para dar maior visibilidade ao 

mecanismo. Nesta racionalização foram revistos e adaptados os objectivos comuns para a 

protecção social e inclusão social, com novas tendências que apostam na procura: 

o maior coesão social, igualdade entre homens e mulheres e igualdade de 

oportunidades; 

o interacção eficaz entre os objectivos de Lisboa  e o aumento de crescimento 

económico (mais emprego, mais coesão social e sustentabilidade); 

o reforço da governação (transparência, participação).  

Os novos objectivos foram organizados em três áreas: 



1. Inclusão social (que responde à Estratégia Nacional para a Protecção Social e 

Inclusão Social) 

2. Pensões 

3. Cuidados de saúde e de longa duração 

Os objectivos comuns (e respectivos objectivos específicos) são assim: 

 Produzir um impacto decisivo na erradicação da pobreza e da exclusão social, através: 

o Do acesso universal aos recursos, direitos e serviços necessários necessários 

à participação social; 

o Da inclusão social activa de todos os cidadãos necessária à participação no 

mercado de trabalho; 

o Da boa coordenação, da eficiência e integração das políticas sociais em todas 

as políticas públicas relevantes e do envolvimento de todas as entidades 

(governo, agentes, cidadãos); 

 Pensões adequadas e sustentáveis, através; 

o Rendimento adequado na reforma para todos, que permita manter o padrão de 

vida; 

o Da viabilidade financeira e sustentabilidade dos regimes públicos e privados de 

pensões, tendo em conta o envelhecimento demográfico; 

o Da garantia de transparência dos regimes de pensões; 

 Cuidados de saúde e cuidados prolongados acessíveis, de qualidade e sustentáveis, 

através: 

o Do acesso a todos os cuidados de saúde e a cuidados prolongados 

adequados, colmatando as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e 

evitando a pobreza e dependência financeira; 

o Da garantia de qualidade dos cuidados de saúde e dos cuidados prolongados, 

adaptando-os às necessidades sociais, definindo normas de qualidade; 

o Da manutenção da acessibilidade e sustentabilidade financeira de cuidados de 

saúde e de cuidados prolongados de qualidade e da utilização eficiente dos 

recursos. 

O Comité da Protecção Social adoptou vários indicadores comuns de protecção social 

e inclusão social/exclusão social organizados em indicadores primários e secundários. Os 

indicadores primários abrangem os domínios considerados os elementos mais importantes que 

conduzem às situações de exclusão social. Estes são: 

1. Nível de baixos rendimentos após transferências, correspondendo o limiar inferior a 

60% do rendimento mediano; 

2. Distribuição de rendimento (rácio dos quintis de rendimento); 

3. Persistência de baixos rendimentos; 



4. Disparidades de baixos rendimentos medidos pela mediana; 

5. Coesão regional; 

6. Taxa de desemprego de longa duração; 

7. Pessoas que vivem em agregados familiares sem emprego; 

8. Abandono escolar precoce sem continuação de ensino ou formação; 

9. Esperança de vida à nascença; 

10. Saúde declarada. 

Os indicadores secundários sustentam os principais  e descrevem outras dimensões do 

fenómeno. Todos estes indicadores são definidos de comum acordo e adoptados nos planos 

nacionais de acção de inclusão social e nos relatório conjunto sobre inclusão social, elaborado 

pela Comissão. 

Os indicadores primários e secundários, as suas definições e fontes encontram-se em 

tabelas em anexo. 

Estes indicadores devem ser vistos como um todo e não como individuais, visto que 

representam a totalidade do fenómeno da pobreza e exclusão social e, para além disso, devem 

ser considerados um colectivo das preocupações sociais europeias. 

 

Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI) 

O mais recente Plano Nacional de Acção para a Inclusão, ou PNAI, nasce da 

Resolução do Conselho de Ministros nº40/2006 e da necessidade de inserir cada Estado 

membro da União Europeia (UE) na estratégia de inclusão social e de luta contra a pobreza 

que a UE pretende desenvolver.  

Assim, podemos defini-lo como “um instrumento de planeamento de coordenação 

estratégica e operacional das políticas que permitem prevenir e combater as situações de 

pobreza e exclusão com que Portugal ainda se confronta.”  

O PNAI surge no âmbito dos objectivos comuns do MAC, com o intuito de criar uma 

estratégia global que analise e considere os principais eixos de intervenção e o conjunto de 

medidas e políticas necessárias para a elaboração de soluções para a complexidade da 

pobreza e exclusão social. Desta complexidade surge invariavelmente a necessidade da 

multidimensionalidade de acções e práticas. 

Para controlar e monitorizar o PNAI existe uma comissão de acompanhamento,  

responsável por variadas práticas desde a elaboração da metodologia e orientações do plano, 

o acompanhamento das práticas e a informação das conclusões ao Conselho de Ministros. 



É importante ainda referir a contribuição do Fórum Não Governamental para a Inclusão 

Social na avaliação do PNAI, uma plataforma europeia que procura promover a participação de 

todos os actores sociais a nível central e local, através da emissão de pareceres, elaboração 

de documentos e propostas à comissão interministerial do PNAI. 

Programas de acção comunitária 

Esta terceira vertente do MAC tem em vista a cooperação entre Estados-membros e a 

troca de experiências e boas práticas. Uma meta importante destes programas, definida no 

Conselho Europeu de Lisboa é a erradicação da pobreza até 2010. 

 Os objectivos dos programas comunitários são desenvolvidos através de: 

 Programas de trocas transnacionais; 

 Peer reviews 

 Estudos 

 Relatórios de peritos das ONG 

 Rede europeia 

 Mesas redondas 

 Eventos da Presidência. 

Por último, e relativamente à área da habitação, não existem directivas nem uma política 

que seja comum a todos os Estados-membros, uma vez que o Comité de Protecção Social não 

apresenta condições para estas. O que é comum a todos é a metodologia utilizada, tendo 

todos os planos nacionais de acção informações quantitativas quanto a:   

 Condições de habitação dignas; 

 Custos de habitação; 

 Sem-abrigo e outras condições de habitação precárias. 

 Assim, de uma maneira geral, todos os Estados-membros concordam e actuam para 

criar condições de habitação dignas, com base no princípio da universalidade e igualdade, 

controlar e avaliar os custos e o crescimento da habitação e para elaborar programas de 

combate à situação de sem-abrigo e outras condições de habitação precárias (www.pnai.pt). 

Programas de acção comunitário 

 

O Programa de Acção Comunitário 2002-2006 teve como objectivos a cooperação entre 

Estados-membros para aumentar a eficácia e eficiência das políticas sociais, o aumento da 

visibilidade e da compreensão dos fenómenos da pobreza e exclusão social, a promoção de 

intercâmbios para aprendizagens mútuas da pobreza e exclusão social e o desenvolvimento da 



capacidade dos agentes sociais para tratar as problemáticas da pobreza e exclusão social de 

forma inovadora, através das actividades acima referidas.  

 

O Progress, Programa Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social 2007-2013, 

substitiu quatro programas anteriores e centra-se nas questões do emprego e solidariedade 

social. O programa está organizado em cinco secções, que permitem uma maior eficácia nas 

políticas: 

 Emprego; 

 Protecção e Inclusão Social; 

 Condições de trabalho; 

 Luta contra discriminação e diversidade; 

 Igualdade entre homens e mulheres. 

Os objectivos deste programa são aumentar a eficácia na utilização dos fundos 

comunitários e continuar a aplicação dos conteúdos programáticos dos anteriores projectos, 

através da análise científica da realidade, de actividades de sensibilização e mútuas 

aprendizagens e do apoio aos actores sociais. 

Outros projectos europeus são: 

- Mainstreaming da Inclusão Social; 

- LAP´s & RAP´s 

- Isto Inclui-me 

 

Fonte: www.pnai.pt 

 Políticas sociais nacionais 

 O programa do XVIII Governo Constitucional tem como prioridades duas vertentes que 

estão fortemente relacionados com a presente investigação: o relançamento da economia e a 

promoção do emprego aliados ao apoio às famílias, protecção social e desenvolvimento das 

políticas sociais na redução das desigualdades e aumento da qualificação dos serviços 

públicos. 

 Para além do relançamento da economia e promoção do emprego, o Governo prevê 

igualmente investir na modernização económica, na regulação do mercado para proteger os 

consumidores e na consolidação das finanças públicas. 



 Neste Programa consta um capítulo sobre as novas políticas sociais a adoptar. Os 

objectivos de política social programadas são: 

1. Mais protecção social; 

2. Apoiar as famílias e a natalidade; 

3. Saúde: um valor para todos; 

4. Integração dos imigrantes; 

5. Mais igualdade, combater as discriminações; 

6. Uma política integrada de Juventude. 

 

 Na questão da protecção social, são cinco os objectivos: 

a) Combater as desigualdades sociais 

b) Reforçar o sistema público de segurança social, de modo a garantir a protecção na 

velhice, invalidez, doença ou desemprego; 

c) Enfrentar o envelhecimento demográfico e proteger e apoiar os idosos; 

d) Reforçar o apoio social a cidadãos com deficiência e incapacidades; 

e) Melhorar a eficiência da protecção social. 

 

 Na saúde, os objectivos estão organizados em três grupos de políticas: 

a) Mais saúde (promoção da saúde, saúde na escola, pandemia da gripe, diabetes, 

dependências, VIH/Sida, Oncologia, Saúde Materna e Infantil e Idosos) 

b) Reforçar o sistema de saúde (políticas de reforma dos Cuidados de Saúde Primários, 

da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, hospitais, saúde mental e 

qualidade da saúde e investigação) 

c) SNS sustentável e bem gerido (políticas de recursos humanos da saúde, financiamento 

e distribuição de recursos, tecnologias de informação e comunicação, medicamentos e 

participação e responsabilidade social). 

 

 

Fonte: www.portaldogoverno.pt (16-11-09) Este programa diz respeito ao XVIII 

Governo Constitucional, eleito este ano, vigente de 2009 a 2013 

 

 

 O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) 

 O IHRU assegura a política definida pelo Governo, especificamente para as áreas da 

habitação e da reabilitação urbana, articulando-se com a Política de Cidades e outras políticas 

na área da valorização patrimonial e   seguindo atribuições do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. O objectivo do IRHU é, aliás, 

assegurar a memória do edificado e a sua evolução, conciliando os princípios e valores do 

serviço público, o rigor financeiro e uma filosofia de organização e funcionamento subjacente à 

actual reforma da Administração Pública. 



A reforma referida transformou então o antigo Instituto Nacional da Habitação no IHRU 

e integrou neste o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado e 

parte da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Assim, o IHRU é um Instituto 

Público da administração indirecta do Estado com autonomia financeira e administrativa e 

património próprio. 

No seu plano de actividades para 2009, o IHRU apresentou seis objectivos 

estratégicos: 

1. Qualificação do parque habitacional; 

2. Promoção habitacional a custos controlados para arrendamento e venda; 

3. Relançamento do mercado de arrendamento; 

4. Promoção da requalificação de tecidos urbanos; 

5. Desenvolvimento estratégico, consolidação da fusão e reforço da actividade 

institucional; 

6. Desenvolvimento de um sistema de produção de informação, divulgação e 

comunicação. 

 

A gestão do seu património habitacional e a gestão de terrenos é sempre uma 

preocupação do IHRU e insere-se no primeiro objectivo estratégico. Do património habitacional 

do IHRU, que inclui mais de 12000 fracções, verifica-se que 93% destina-se a arrendamento 

para famílias com menores rendimentos, renda que é baseada não no valor da fracção, mas no 

rendimento da família. Estes são fogos muitas vezes  ilegalmente ocupados ou com fracas 

manutenções, pelo que se encontram degradados, sendo esta também uma preocupação do 

Instituto. Relativamente aos terrenos, estes foram comprados ao Estado pelo IHRU, que se 

juntam aos terrenos ganhos judicialmente e são desenvolvidos e infra-estruturados para a 

promoção de habitação a custos controlados (HCC). 

Para o segundo objectivo, o IHRU apoia-se na concessão de créditos e na promoção 

de projectos PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central) apoiados pelo Estado. Os créditos destinam-se essencialmente para 

financiamento da construção, ou seja, para municípios, cooperativas, empresas públicas e 

privadas, com o objectivo de promover a oferta de habitações com qualidade e preço 

controlado. 

 

O IHRU organização-se actualmente em duas vertentes, cada uma das quais com 

diversos projectos ou dimensões de regulação. São estes: 

1. A reabilitação urbana 

a. Iniciativa Bairros Críticos 



b. Projecto EFTA 

c. Incentivos Fiscais à Reabilitação Urbana 

d. Financiamento 

i. RECRIA 

ii. RECRIPH 

iii. REHABITA 

iv. SOLARH 

e. Sociedades de Reabilitação Urbana 

f. Iniciativa JESSICA 

 

2. A habitação 

a. Planos Integrados 

b. Recomendações Técnicas de Habitação Social (RTHS) 

c. Construção Sustentável 

d. Arrendamento e Novo Regime de Arrendamento Urbano 

e. Regulação de Condomínios 

f. Programas de Apoio 

i. PER 

ii. Prohabita 

iii. Benefícios Fiscais 

 

A Reabilitação Urbana 

Iniciativa “Bairros Críticos” 

O Programa Nacional “Bairros Críticos” actua em territórios com urgência de mudaça  

efectiva, onde existem diversos factores de vulnerabilidade. O objectivo é o desenvolvimento 

territorial e a integração socioeconómica através de intervenções sócio-territoriais integradas 

nas zonas da Cova da Moura (Amadora), Lagarteiro (Porto) e Vale da Amoreira (Moita). 

  A intervenção assenta em parcerias institucionais e locais, onde participam vários 

ministérios e mais de 90 entidades públicas e organizações e associações locais, e tem o seu 

foco num modelo de actuação que implique todos os actores sociais, com base nas parcerias, 

na mobilização de novas formas de financiamento e na sustentabilidade e durabilidade dos 

resultados.  

 Uma vez que o projecto foi prolongado até 2013 e que a sua avaliação é on going é 

possível ir sistematicamente adaptando os erros, as necessidades e as omissões à realidade 

do projecto.  

 



Projecto EFTA 

O projecto EFTA abarca as áreas de intervenção de reabilitação urbana ao abrigo dos  

Fundos da European Fair Trade Association (EFTA). Estas áreas de intervenção são Rabo de 

Peixe, Ribeira Grande nos Açores e Alagoas, Peso da Régua no Douro. As intervenções 

propriamente ditas passam, naturalmente, pela requalificação urbana da povoação, renovação 

de infra-estruturas e equipamentos urbanos. 

 

Incentivos Fiscais à Reabilitação Urbana 

 O Governo concedeu um conjunto de benefícios fiscais a particulares interessados na 

requalificação urbana. Estes benefícios são criados como um estímulo para a formação de 

parcerias com as entidades públicas para promover o financiamento  de projectos de 

requalificação. 

 

Financiamento 

RECRIA 

O Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados 

(RECRIA) tem como objectivo a concessão de financiamento para execução das obras de 

conservação e beneficiação que permitam a recuperação de fogos e imóveis em estado de 

degradação. Este financiamento é feito mediante os incentivos do Estado e municípios e os 

apoios concedidos são a fundo perdido ou em forma de empréstimo. Podem candidatar-se 

fogos cuja tenda tenha sido já sido alvo de correcção.  

 

 

RECRIPH 

O Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação de Prédios 

Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal (RECRIPH) intervem em propriedade horizontal 

e apoia financeiramente obras de conservação nas partes comuns de edifícios. Assim, quem 

se candidata são condomínios e o financiamento é partilhado entre o IHRU e os municípios.  

 

REHABITA 



O Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas Antigas 

(REHABITA) é uma extensão do programa RECRIA e tem como objectivo a recuperação de 

zonas urbanas antigas. O programa traduz-se em acordos de colaboração entre o IHRU, 

Câmaras Municipais e outras instituições de crédito autorizadas. O financiamento concedido 

pelo IHRU é partilhado pelo RECRIA acrescido de 10% a fundo perdido do IHRU e dos 

municípios. 

 

SOLARH 

O programa SOLARH tem uma forma diferente de financiamento, visto que concede 

empréstimos sem juros para a realizar obras de conservação em habitações próprias e em 

habitações devolutas de diversas formas.  

 

Sociedades de Reabilitação Urbana 

Este instrumento concedeu às autarquias um espaço para a criação de entidades 

responsáveis pela requalificação e reabilitação de uma determinada área, com o intuito da 

máxima obtenção de investimentos e mobilização de privados. São empresas municipais 

dedicadas à reabilitação urbana, o que agiliza os procedimentos e permite uma maior 

proximidade com o território. 

 

Iniciativa Jessica 

A iniciativa comunitária Jessica, Joint European Support for Sustainable Investment in 

City Areas, permite que os fundos comunitários (Feder, etc.) sejam encaminhados para a 

criação de Fundos de Desenvolvimento Urbano para apoiar soluções sustentáveis de 

reabilitação urbana, integradas em programas de desenvolvimento urbano. 

 

A Habitação 

Planos Integrados 

Os planos integrados têm já uma componente histórica nos institutos públicos que  

coordenam a área da habitação. Actualmente, são unidades planeadas, estruturantes do 

território onde se inserem, com um papel importante nas políticas públicas de oferta de 

terrenos a preços adequados à produção de habitação a custos controlados e na 

disponibilização de solos para equipamentos regionais.   



  

 Recomendações Técnicas de Habitação Social (RTHS) 

 As RTHS pretendem garantir a qualidade da habitação adequada às necessidades e 

têm como objectivo essencial a optimização da relação custo/qualidade. As RTHS são um guia 

para a elaboração e avaliação de projectos. 

 

 Construção Sustentável 

 A sustentabilidade da construção é objectivo e fundamento das políticas governativas 

de habitação. É crucial a construção racional, a minimização de impactes ecológicos, que se 

concretiza com o planeamento partilhado, utilização racional dos materiais e respeito pela 

biodiversidade. 

 Na prática, este objectivo traduz-se essencialmente em habitações climaticamente 

adequados e de baixo custo. 

 

Novo Regime de Arrendamento Urbano 

O Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) tem como missão a actualização  

gradual das rendas antigas, o que gera naturalmente a criação de conflitos. Daí que a sua 

missão integre ainda a minimização de conflitos entre os diversos intervenientes e a criação de 

mecanismos para a resolução dos mesmos. O NRAU existe desde 2006, tem legislação própria 

e foi provado pela Lei nº6/2006, de 27 de Fevereiro. 

 

 Porta 65 jovem 

 Esta iniciativa tem como objectivo estimular estilos de vida mais autónomos nos jovens 

sozinhos, em família ou em coabitação jovem, assim como a reabilitação de áreas urbanas 

degradadas e a dinamização do mercado de arrendamento. Assim, o Porta 65 jovem apoia o 

arrendamento de habitações para residência ao atribuir uma percentagem do valor da renda 

como subvenção mensal, regulando desta forma os incentivos aos jovens arrendatários. Foi 

criado pelo Decreto-Lei nº308/2007, de 3 de Setembro e regulado pela Portaria nº1515-A/2007, 

de 30 de Novembro. 

 

 Programas de apoio 



 Programa Especial de Realojamento (PER) 

 O PER criado na década de 90, e desde aí algumas vezes alterado, tem como 

objectivo a concessão de apoios financeiros para a construção, aquisição ou arrendamento de 

habitação que conduza ao realojamento de famílias que habitem em barracas ou habitações 

similares ou ainda para a reabilitação de fogos ou prédios devolutos. 

 Podem participar no programa os municípios e as empresas públicas municipais, 

instituições particulares de solidariedade social, pessoas colectivas de utilidade pública 

administrativa que prossigam fins assistenciais, cooperativas de habitação e construção e os 

agregados familiares registados.  

 

 PROHABITA 

 O objectivo central deste programa é a resolução global das situações de grave 

carência habitacional das famílias portuguesas, como sejam, agregados familiares que residem 

de modo permanente em edificações, partes de edificações ou estruturas provisórias sem 

segurança nem salubridade, agregados familiares sem local para habitar e portanto com 

necessidades habitacionais urgentes. 

 O programa permite a concessão de apoios financeiros na construção ou reabilitação 

de habitações e apoio temporário no arrendamento de habitação a agregados em regime de 

habitação urgente. 

  

 O Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana é uma outra actividade do 

IHRU para controlar os mecanismos e conjunturas de mercado habitacional e avaliar os 

programas e projectos públicos, com o objectivo de ir respondendo às necessidades do país. 

 

IHRU Apresentação do Instituto 

Missão e Objectivos 

Orgânica e Estatutos 

Moradas e Contactos 

Mensagem do Presidente 

Conselho Directivo 
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Conselho Consultivo e Fiscal Único 

Corpo Dirigente 

Planos de Actividade e Relatórios 

Balanço Social 

Recursos Humanos 

QUAR 

 

Missão e Objectivos 

 

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), é um Instituto Público integrado 

na administração indirecta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e 

património próprio.  

 

O IHRU, I.P., prossegue atribuições do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 

do Desenvolvimento Regional, sob superintendência e tutela do respectivo ministro.  

 

O IHRU, I.P., tem por missão assegurar a concretização da política definida pelo Governo para 

as áreas da habitação e da reabilitação urbana, de forma articulada com a política de cidades e 

com outras políticas sociais e de salvaguarda e valorização patrimonial, assegurando a 

memória do edificado e a sua evolução. 

 

Herdeiro de uma longa experiência, iniciada com o Fundo de Fomento de Habitação, até ao 

Instituto Nacional de Habitação, passando pelo Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado, o IHRU deve assumir um protagonismo essencial ao desenvolvimento 

de uma política integrada nas da habitação, da reabilitação urbana e da salvaguarda do 

património arquitectónico: 

• como coordenador na identificação dos problemas específicos dessas áreas;  

 

• como catalizador da pesquisa de novos modelos e dinâmicas habitacionais; 

 

• como dinamizador de novos suportes legislativos e regulamentares; 

 

• como entidade nacional certificadora de projectos de habitação e reabilitação urbana; 

 

http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/ihru/apresentacao/conselhoconsultivo.html
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/ihru/apresentacao/corpodirigente.html
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/ihru/apresentacao/planosactividade.html
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/ihru/apresentacao/balancosocial.html
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/ihru/apresentacao/recursoshumanos.html
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/opencms/pt/ihru/apresentacao/quar.html


• como entidade coordenadora dos instrumentos de financiamento aplicáveis; 

 

• como entidade gestora de um largo património de habitação do Estado; 

 

• como mobilizador de estudos e intercâmbio de experiências com vista a propor medidas de 

melhoria nas áreas de habitação e reabilitação urbana. 

Orgânica e Estatutos 

 

São atribuições do IHRU, I.P.: 

a) elaborar, acompanhar e promover a avaliação dos planos nos sectores da habitação e da 

reabilitação urbana; 

 

b) promover o conhecimento das dinâmicas habitacionais e do edificado, apoiando o Governo 

na definição das políticas de habitação e reabilitação urbana; 

 

c) desenvolver e gerir a aplicação de instrumentos de financiamento de programas 

habitacionais de interesse social e de reabilitação urbana, promovidos por entidades públicas, 

cooperativas e privadas;  

 

d) desenvolver parcerias público-privado para a promoção do acesso à habitação ou para a 

reabilitação urbana;  

 

e) gerir, conservar e alienar o parque habitacional, equipamentos e solos que constituem o seu 

património, em concretização da política social de habitação;  

 

f) intervir no mercado de solos, com vista à regulação da oferta de terrenos urbanizados para a 

construção de habitação de interesse social;  

 

g) conceder apoio técnico a autarquias locais e a outras instituições no domínio da gestão e 

conservação do parque habitacional e no domínio da reabilitação urbana, contribuindo para a 

revitalização social e económica das áreas intervencionadas;  

 

h) desenvolver e gerir sistemas de informação no domínio do património arquitectónico, da 

habitação e da reabilitação urbana, nomeadamente o Sistema de Informação para o Património 

(SIPA) e o Portal da Habitação;  

 



i) assegurar o funcionamento do Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana. 

  

São ainda atribuições do IHRU, I.P.: 

a) Elaborar e promover a implementação e a avaliação de planos de habitação e de 

reabilitação urbana da responsabilidade do sector público, assim como medidas e instrumentos 

de política de habitação e reabilitação urbana; 

b) Elaborar, promover, acompanhar e divulgar estudos técnicos e de investigação destinados a 

manter actualizado o conhecimento e a propor medidas nos sectores da construção, 

reabilitação urbana, arrendamento e gestão do património habitacional; 

c) Propor medidas legislativas e regulamentares e normas técnico-económicas adequadas à 

prossecução da política de habitação e reabilitação urbana; 

d) Desenvolver e gerir sistemas de informação e conhecimento no domínio do património 

arquitectónico, da habitação e da reabilitação urbana; 

e) Conservar, tratar e actualizar os arquivos documentais, bem como o banco de dados para o 

inventário do património arquitectónico e habitacional; 

f) Aperfeiçoar técnicas e processos de inventariação e arquivo da informação existente sobre o 

património arquitectónico e habitacional e assegurar o acesso do público a essa informação; 

g) Realizar acções de divulgação sobre o património arquitectónico, habitação e reabilitação 

urbana, nomeadamente através da realização ou do apoio a publicações, congressos e 

exposições nestes domínios; 

h) Participar e dinamizar redes nacionais de análise e avaliação das intervenções nos sectores 

da habitação e da reabilitação urbana; 

i) Avaliar os custos do Estado e do sector público na execução da política de habitação; 

j) Atribuir subsídios e outras formas de apoio e incentivo ao arrendamento urbano; 

l) Conceder comparticipações e empréstimos, com ou sem bonificação de juros, destinados ao 

financiamento de acções e de programas nas suas áreas de atribuições, designadamente 

relativos à gestão de património habitacional público, à aquisição, construção e reabilitação de 

imóveis e à revitalização; 



m) Gerir a concessão pelo Estado de bonificações de juros aos empréstimos e, quando 

necessário, prestar garantias designadamente às instituições de crédito que pratiquem 

operações de financiamento nos domínios da habitação de interesse social e da reabilitação 

urbana; 

n) Contrair empréstimos em moeda nacional ou estrangeira, emitir obrigrações e realizar outras 

operações, no domínio dos mercados monetário e financeiro, directamente com a sua 

actividade; 

o) Celebrar contratos de desenvolvimento ou contratos-programa nos domínios da habitação e 

da reabilitação e revitalização urbanas; 

p) Participar em sociedades, fundos de investimento imobiliário, consórcios, parcerias ou outras 

formas de associação que prossigam fins na sua área de atribuições, designadamente relativos 

à gestão de património habitacional público, à habitação de interesse social e à reabilitação 

urbana; 

q) Adquirir imóveis no âmbito e para efeito de regularização de dívidas de que seja credor e 

proceder à sua alienação; 

r) Gerir programas específicos que lhe sejam cometidos, nomeadamente no domínio do apoio 

ao arrendamento, da gestão e da reabilitação urbana; 

s) Aquirir, urbanizar e alienar, nos termos legais, terrenos para a promoção de habitações e 

equipamentos de interesse social; 

t) Alienar habitações ou outros edifícios, bem como a propriedade ou o mero direito de 

supefície de terrenos destinados a habitação e equipamentos de interesse social; 

u) Verificar a conformidade da utilização conferida aos terrenos objecto de alienação nos 

termos da alínea anterior com a finalidade da mesma, sem prejuízo das competências de 

fiscalização atribuídas a outras entidades; 

v) Assegurar a conservação do seu património habitacional e atribuir as habitações em 

propriedade ou arrendamento segundo os regimes legalmente fixados; 

x) Assegurar a conservação dos equipamentos de que seja proprietário e decidir sobre a sua 

utilização; 

z) Adquirir ou arrendar imóveis destinados a alojar pessoas em situação de carência 

habitacional ou a instalar equipamentos de utilização colectiva em bairros sociais; 



aa) Contratualizar em pessoas colectivas ou particulares a alocação de habitações ou edifícios 

para fins habitacionais de interesse social; 

ab) Apoiar e incentivar a execução de acções de reabilitação e revitalização urbanas de 

promoção pública, privada ou cooperativa; 

ac) Acompanhar a execução dos projectos habitacionais de interesse social por ele financiados 

ou subsidiados; 

ad) Proceder à certificação legal de projectos e habitações de interesse social, 

designadamente as de custos controlados ou realcionados com este conceito; 

ae) Desenvolver acções formativas, de informação e de apoio técnico nos domínios da 

habitação, da reabilitação e da revitalização urbanas; 

af) Acompanhar a execução de projectos de reabilitação e revitalização urbanas apoiados 

financeiramente pelo EStado; 

ag) Gerir operações e programas específicos de reabilitação e revitalização urbanas. 

 

 

 

 

 

Fonte: www.portaldahabitacao.pt 
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Políticas Medidas Fundamentos Objectivos Estratégias 

Política de 

crescimento 

económico  

-Promover a criação de pequenas 

e médias empresas e do auto-

emprego modernizado; 

-Dinamizar o sector empresarial, 

através da formação de 

empresários e aconselhamento 

empresarial público; 

-Desenvolver uma economia social 

protegida
2
 para desempregados 

de muito baixa qualificação e de 

longa duração (na área do 

ambiente, serviços de 

proximidade, património, 

artesanato); 

-Promover o emprego estável e a 

remuneração justa – combate à 

precaridade e falsas medidas; 

-Ficalização das empresas no 

cumprimento de regras (fiscais, 

direitos dos funcionários); 

-Informar e apoiar as empresas 

para a reorganização dos tempos 

de trabalho, a formação dos 

funcionários, a satisfação no 

trabalho; 

O desemprego é o principal 

causador de pobreza e exclusão, 

uma vez que o emprego é o mais 

importante vínculo para a inclusão 

social. 

-Crescimento 

económico e criação de 

riqueza; 

-Criação de emprego; 

-Aumento da satisfação 

no trabalho e da 

produtividade; 

-Desenvolver um grupo de 

trabalho de especialistas para 

aconselhamento de governantes 

e empresas; 

- Criar novos apoios para a 

criação do auto-emprego, 

emprego protegido, social; 

- Informar as empresas para as 

novas necessidades do mercado 

e apoiá-las na promoção à 

mudança; 

-Informar e formar os 

empresários de baixas 

qualificações; 

-Qualificar os trabalhadores 

portugueses 

-Transformar o emprego público 

como exemplo de boas práticas. 



- Promoção do emprego público 

qualificado; 

-Aumentar o investimento público 

na promoção da qualificação e 

novos empregos. 

Política de Família -Promover empresas amigas da 

família, apoiando e informando as 

empresas do trabalho que pode 

ser feito e dos estudos realizados 

sobre produtividade e satisfação 

familiar e no trabalho; 

-Desenvolver apoios públicos às 

várias dificuldades das famílias 

(famílias monoparentais, idosos 

isolados); 

-Promover a união e aproximação 

da família, com medidas que 

mantenham as crianças e os 

idosos em casa, promovendo a 

existência de cuidadores 

familiares. 

-Proporcionar liberdade e um 

variado leque de escolhas às 

opções familiares, sem 

discriminação de opções 

(casamento, divórcio, união de 

facto), dando apoios de acordo 

com as necessidades e não de 

A família é a base da sociedade e 

do desenvolvimento social. É a 

família quem forma o capital 

social do país, portanto o poder 

público tem todo o interesse nas 

opções e dinâmicas familiares. 

-Promover as relações 

familiares e a 

solidariedade familiar. 

 

-Acentuar e 

desenvolver o papel de 

formador de capital 

social. 

-Aumentar as preocupações do 

grupo de trabalho governamental 

relacionado com a segurança 

social com as questões das 

famílias; 

 

-Desenvolver um grupo de 

trabalho de especialistas para 

aconselhamento de governantes 

e empresas nas questões da 

família. 



acordo com o vínculo. 

Políticas de 

Segurança Social 

- Aumento do número de 

equipamentos 

 e serviços sociais; 

-Aumento de eficiência do sector: 

chegar às pessoas com maiores 

necessidades com os mesmos 

meios; 

- Novas formas de financiamento: 

lucros de empresas 

Muitas famílias não conseguem 

satisfazer necessidades básicas 

nem ter o acompanhamento 

adequado na vida diária. 

- Aumentar a eficiência 

e a qualidade das 

opções da segurança 

social para a 

população; 

- Aumentar o nº de 

opções de serviços 

disponíveis para a 

população. 

- Tornar mais eficientes e 

reguladas as opções: Abono de 

Família, Rendimento Social de 

Inserção e Pensões Sociais; 

- Melhorar o acesso dos 

cidadãos à segurança social, 

seja ele físico ou subjectivo; 

-Diversificar os serviços para 

crianças, idosos e para as suas 

famílias: criação de apoio 

alimentar, de actividades sociais 

e de aprendizagem, etc. 

-Apoios financeiros com lógica 

de inserção e não de 

assistencialismo; 

Políticas de 

promoção de 

igualdade de 

oportunidades e 

justiça social 

-Diminuir a desigualdade de 

distribuição de rendimentos e 

promover a igualdade de 

oportunidades. 

 

-Promover a participação de todos 

na vida social, através de 

empresas e associações. 

A desigualdade na distribuição de 

rendimentos e as falhas na plena 

igualdade de oportunidades são a 

base da existência de ciclos de 

pobreza e de exclusão social. 

- Aumentar a justiça 

social; 

- Promover a igualdade 

de oportunidades. 

- Aumentar o salário mínimo; 

- Combater injustiças sociais, 

como fugas fiscais, formas 

precárias de trabalho, etc. 

- Garantir uma plena igualdade 

de oportunidades; 

-Apoiar observatórios para o 

desenvolvimento da igualdade e 

da justiça social; 
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Política de Saúde -Elaborar uma política de saúde 

centrada nas reais necessidades 

da população; 

O acesso à saúde é um aspecto 

central na exclusão social e é um 

dos sectores mais ineficientes em 

Portugal 

- Aumentar a eficiência 

e a qualidade dos 

serviços públicos de 

saúde; 

- Disponibilizar maior 

número de serviços de 

saúde especializados 

para idosos; 

- Combater a saúde 

precária e o isolamento 

social. 

 

-Manter os serviços de saúde em 

gestão pública, mas de forma 

eficiente; 

-Disponibilizar mais pessoal da 

área da saúde e modernizar os 

espaços dedicados à saúde; 

-Promover a educação para a 

saúde nas escolas. 

Políticas de 

educação, 

formação e 

qualificação 

profissional 

-Promover a educação e a 

formação como forma de 

prevenção de emprego precário e 

situações de pobreza e exclusão 

social; 

 

- Aumentar a consciência social e 

educar para a tolerância, 

solidariedade, Direitos Humanos e 

espírito crítico
3
 

A precária formação e 

qualificação profissional são uma 

das principais bases da pobreza e 

exclusão social. 

A escola e as instâncias 

formadoras são co-responsáveis 

na formação do capital social. 

- Aumentar a 

qualificação 

portuguesa; 

-Desenvolver o capital 

social; 

-Quebrar ciclos de 

pobreza e exclusão 

através da formação 

- Elaborar políticas de ligação 

escola-aluno-família; 

- Diversificar formas e meios de 

educação e formação; 

-Reforço da eficiência no ensino 

formal, com novas políticas de 

ensino; 

-Maior apoio à Investigação & 

Desenvolvimento; 

-Maior ligação da instrução e 

formação com o mercado de 



trabalho (estágios curriculares a 

partir do ensino secundário) e 

com situações sociais (promoção 

do voluntariado); 

-Formação obrigatória para 

beneficiários de rendimento 

social de inserção em idade 

activa e de subsídio de 

desemprego com baixas 

qualificações; 

Política de 

Habitação, de 

cidade e de 

regeneração 

urbana 

-Criar uma política social de 

habitação e integrar nesta as 

políticas de habitação social; 

-Promover a habitação e os apoios 

para as várias necessidades 

existentes; 

-Regular o mercado fundiário, de 

construção e imobiliário; 

-Travar a construção de mais 

espaços de habitação social com 

as características anteriormente 

adoptadas. 

Se as famílias mais pobres têm 

dificuldade em obter uma 

habitação que responsa às 

necessidades também hoje as 

famílias de classe média 

apresentam dificuldades em 

suportar despesas habitacionais. 

A diferenciação do espaço urbano 

em classes promove problemas 

sociais. 

-Criar políticas que 

respondam às 

diferentes 

necessidades da 

população; 

-Quebrar reprodução 

de relações de 

vizinhança conflituosas 

e problemáticas; 

-Contribuir para um 

papel inclusivo da 

habitação; 

-Dispersar as famílias 

de menores 

rendimentos pelas 

diferentes áreas 

urbanas, respeitando 

solidariedades 

-Criar apoios diferenciados de 

acordo com o tipo de família: de 

menores rendimentos; casais 

jovens; jovens e idosos 

isolados;famílias de média ou 

grande dimensão. 

-Reabilitar as zonas residenciais 

abandonadas em alojamento 

público de qualidade, com apoios 

de construção e imobiliários, 

para diferentes classes sociais: 

com baixos e médios 

rendimentos; 

-Integrar famílias de baixos 

rendimentos em habitações 

desocupadas ou reabilitadas em 

blocos habitacionais no centros 

das cidades; 



 

 

 

primárias; 

-Enriquecer espaços de 

exclusão social com 

contrapartidas 

(localização de 

equipamentos, 

empresas); 

-Criar planos de 

desenvolvimento locais, que 

diagnostiquem necessidades 

específicas das famílias, de 

construção ou reabilitaçao e 

actuem; 

-Criar nova gestão pública de 

bairros sociais, com diagnósticos 

actualizados e boas práticas em 

políticas e projectos; 

-Promover programas de 

arrendamento para jovens e 

idosos, promovendo prédios 

intergeracionais; 

-Criar estatuto próprio para 

cooperativas de habitação; 

-Criar programas de auto-

construção dirigida. 


