


O Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre
Gerações 2012 tem o objetivo de sensi‐
bilizar para o contributo dos Idosos na
sociedade e para o apoio que
podemos prestar nesse sentido.
Pretende incentivar e mobilizar os
decisores políticos e os principais
atores a todos os níveis para que
atuem no intuito de criar melhores
oportunidades de envelhecimento
ativo e reforçar a solidariedade entre
gerações.
Envelhecimento ativo significa envelhe‐
cer com boa saúde e como pleno mem‐
bro da sociedade, com um maior senti‐
do de realização profissional, maior
independência na vida quotidiana e
maior participação enquanto cidadãos
ativos da sociedade e beneficiar de uma
melhor qualidade de vida. O desafio
consiste em tirar o máximo partido do
enorme potencial que há em nós, seja
qual for a nossa idade.
O objetivo do Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações 2012 é
agir e introduzir mudanças que permi‐
tam construir uma sociedade mais
inclusiva para as pessoas de todas as
idades. Todavia, não basta querer. É
necessário um esforço de colaboração
contínua que requer a participação de
diversos intervenientes.
A ADEB está a promover e dinamizar
esta campanha em prol de uma melhor
sociedade para jovens e idosos.

Delfim Augusto de Oliveira
Presidente da Direção da ADEB
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Introdução

Viver mais tempo implica
envelhecer. Maior longevi-
dade não é um fatalismo
ou uma ameaça. É uma
vitória da humanidade e
uma oportunidade de
potenciar o «património
imaterial» que significa o
contributo das pessoas
mais velhas.
No contexto das consequências e
desafios que a maior longevidade acar‐
reta, a Organização Mundial da Saúde
adotou, no final dos anos 90 (século 20),
o paradigma “Envelhecimento Ativo”,
entendido como processo de cidadania
plena, em que se otimizam oportu‐
nidades de participação, segurança e uma
maior qualidade de vida à medida que as
pessoas vão envelhecendo. Sai‐se de uma
visão reativa, centrada nas necessidades
básicas e na qual a pessoa é um agente
passivo, para uma outra, pró‐ativa que
reconhece a pessoa como um elemento
capaz e atuante no processo político e na
mudança positiva das sociedades. Neste
sentido, o envelhecimento ativo exige
uma abordagem multidimensional e con‐
stitui um desafio para toda a sociedade,
implicando a responsabilização e a
partici pação de todos e de todas, no
combate à exclusão social e à discrimi‐
nação e na promoção da igualdade entre
homens e mulheres e da solidariedade
entre as gerações.

Editorial Tema de Capa

Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo
e da Solidariedade
entre Gerações

Envelhecimento Ativo

Portugal partilha com os
demais países da União
Europeia, o desafio de pos-
sibilitar que os anos gan-
hos de vida, para todos e
todas, sejam pessoalmente
satisfatórios e ativos na
vida familiar e comu-
nitária.

Congratulando‐se com a decisão do
Parlamento Europeu e da Comissão
Europeia, de proclamar 2012 como o
“Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre as Gerações”,
Portugal compromete‐se a desenvolver
uma série de iniciativas que estimulem o
debate, o intercâmbio de boas práticas e
a sensibilização da opinião pública para a
mudança cultural.
Uma sociedade‐cidadã é uma sociedade
em que cada homem, cada mulher
assume plenamente o seu papel de pes‐
soa em contínuo crescimento e pleno
exercício de cidadania. Por isso, trabal‐
haremos com as pessoas, estimulando a
recriar o seu futuro: uma responsabili‐
dade no dia‐a‐dia, todos os dias.
Assume‐se também o compromisso com
o bem‐estar das gerações vindouras
encarando‐se a felicidade não como algo
optativo ou suplementar mas sim como
uma vocação individual e uma missão
política das sociedades democráticas.
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Traços da situação sócio‐demográfica por‐
tuguesa

Portugal, de acordo com os Censos 2011,
apresenta um quadro de envelhecimento
demográfico bastante acentuado, com
uma população idosa (pessoas com 65 e
mais anos) de 19,15%, uma população
jovem (pessoas com 14 e menos anos) de
14,89% e uma esperança média de vida à
nascença de 79,2 anos.
Prevê‐se que se acentue, em 2050, a
tendência de involução da pirâmide
etária, com 35,72% de pessoas com 65 e
mais anos e 14,4% de crianças e jovens,
apontando a longevidade para os 81
anos. Portugal regista, em 2011, um índice
de longevidade de 79,20 (80,57 para as
mulheres e 74,0 para os homens), apon‐
tando as projeções para 2050 para um
aumento significativo deste índice, já que
se prevê que as pessoas possam viver,
em média, 81 anos (84,1 as mulheres e
77,9 os homens). Significativa, ainda, é a
previsão da esperança média de vida para
aqueles que atingirem os 80 anos. Em
2050, dos 7,6 anos que as mulheres dos
nossos dias podem viver, em média, para
além dos 80 anos, passar‐se‐á para 10,2 e,
dos 5,9 anos para os homens passar‐se‐á
para os 7,3.
Notória é, ainda, a presença maioritária
de mulheres (58%) no grupo etário dos 65
e mais anos, em relação à dos homens do
mesmo grupo (42%), sinal da “feminiza‐
ção” do envelhecimento, que se observa
na sociedade portuguesa desde 1900.
Dados publicados pela United Nations,
Word Population Ageing, 1950‐2050 –
Economic and Social Affairs, 2001 apon‐
tam, ainda, para a existência, em
Portugal, de 300 pessoas com 100 ou
mais anos, prevendo‐se que em 2025 esse
número ascenda aos 1.800 e, em 2050,
atinja 6.400 pessoas.

À maior esperança de vida
acresce o “envelhecimento
dos envelhecidos”, com o
aumento de pessoas com
80 e mais anos. Se o envel-
hecimento é uma tendência
demográfica generalizada
em Portugal, as velhices,
isto é, as formas de viver a
longevidade, são múltiplas
e exigem políticas e outras
iniciativas diferenciadas, à
medida e atentas às neces-
sidades e às capacidades de
satisfação pessoal, autono-
mia e participação.

Estes ganhos em anos de vida produzem
alterações na existência humana, pre‐
sente e o futuro, e exigem novos com‐
portamentos, estilos de vida, expetativas
e valores obrigando a um questionamen‐
to sobre representações sociais estereoti‐
padas e a ter em conta a explosão de sin‐
gularidades, no âmbito do direito inclusi‐
vo. Não se olvida portanto, as pessoas
idosas em situação de pobreza e, ou
exclusão social. Se, por um lado, existem
pessoas idosas autónomas, que partici‐
pam ativamente na vida familiar, comu‐
nitária e social, por outro, há pessoas que
estão condicionadas pelas situações de
pobreza, incapacidade, doença e, ou iso‐
lamento.



As iniciativas devem assim, abranger
estas diferentes dimensões e a proteção
social deve prioritariamente, responder
às situações de maior vulnerabilidade.
Para o agravamento da desigualdade é
possível que concorra a evolução da
estrutura demográfica, com peso cres‐
cente da população mais idosa, porém tal
significa uma oportunidade para reimagi‐
nar a sociedade.
Este fenómeno do envelhecimento
demográfico e, especialmente a
imposição do segmento populacional das
pessoas idosas, emerge portanto, como
um desafio às medidas de política assu‐
mindo lugar de destaque nas agendas
sociais e políticas, com importância
reconhecida pela Assembleia Geral das
Nações Unidas pela óptica do “envelheci‐
mento ativo”.

A visão veiculada pela
ideia de “envelhecimento
ativo “ implica uma ati-
tude pessoal de otimismo
perante a vida. Mas tam-
bém exigirá medidas por
um lado, capacitadoras
dos mais velhos e das suas
famílias e por outro,
responsivas às suas situ-
ações eventuais de vulner-
abilidade social.
Nesta perspetiva facilmente, se conclui
pela necessidade da concertação das ini‐
ciativas públicas e privadas, para dar
resposta aos desafios não só, do envel‐
hecimento demográfico e ao perfil das
necessidades, capacidades e expetativas
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das pessoas idosas e mas também do
alcance da sustentabilidade dos sistemas
e mecanismos ― formais e informais,
nacionais e locais ― de proteção social.

Como dimensões de referência deverão
ser tidas em conta:

• O reforço do papel das famílias;
• O reforço das relações intergera‐

cionais;
• A valorização do papel da pessoa

idosa na sociedade por mecanismos
que favoreçam a sua participação ativa
e o exercício dos seus direitos;

• A facilitação do acesso ao mercado de
trabalho e permanência neste;

• O investimento na aprendizagem ao
longo da vida;

• A promoção do voluntariado social;
• A permanência no meio habitual de

vida, o mais tempo possível;
• Uma maior e melhor prevenção e cober‐

tura das situações de dependência.

A velhice é uma consequên-
cia da longevidade
humana e o envelhecimen-
to demográfico um fenó-
meno social das sociedades
ocidentais contem-
porâneas, incluindo a
europeia.
Prepara-se hoje, a velhice
que se quer ter amanhã. 

Resumo do PROGRAMA DE AÇÃO DO
AEEASG’2012 | Portugal (janeiro, 2012)

Poema do Homem Só
Sós,
irremediavelmente sós,
como um astro perdido que arrefece.
Todos passam por nós
E ninguém nos conhece.

Os que passam e os que ficam.
Todos se desconhecem.
Os astros não se explicam:
arrefecem.

Nesta envolvente solidão compacta,
Quer se grite ou não se grite,
nenhum dar‐se de dentro se refrata,
Nenhum ser nós se transmite.

Quem sente o meu sentimento
sou eu só, e mais ninguém.
Quem sofre o meu sofrimento
sou eu só e mais ninguém
Quem estremece este meu estremeci‐
mento
sou eu só e mais ninguém.

Dão‐se os lábios, dão‐se os braços,
dão‐se os olhos, dão‐se os dedos,
bocetas de mil segredos
dão‐se em pasmados compassos;
dão‐se as noites, dão‐se os dias,
dão‐se aflitivas esmolas,
abrem‐se e dão‐se as corolas
breves de carnes macias;
dão‐se os nervos, dá‐se a vida,
dá‐se o sangue gota a gota,
como uma braçada rota
dá‐se tudo e nada fica.

Mas este íntimo secreto
que no silêncio concentro,
este oferecer‐se de dentro
num esgotamento completo,
este ser‐se sem disfarce,
virgem de mal e de bem,
este dar‐se, este entregar‐se,
descobrir‐se e desflorar‐se,
é nosso, de mais ninguém.

O Homem Só

Poesia
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“Defesa dos Direitos
em Saúde Mental”

Falar de Direitos em Saúde Mental impli‐
ca, na perspetiva das Ciências Sociais e
particularmente na vertente do Serviço
Social ter em conta as seguintes consider‐
ações:
Em 1º lugar, o conceito de Direitos
Humanos reporta‐se à totalidade dos dire‐
itos, na óptica das Nações Unidas.
Compreende deste modo, os direitos
civis, sociais, económicos e culturais.
Trata‐se de um conceito inerente à
existência humana. É universal e indivisív‐
el e o seu reconhecimento inquestionável. 
Em 2º lugar, o conceito de Direitos
Humanos caracteriza‐se por ser “promotor
do pleno desenvolvimento das capaci‐
dades humanas”, responsivo às necessi‐
dades das pessoas, defensor da dignidade
da pessoa humana, impulsionador da
cidadania e da participação e por último,
agregador dos valores de uma sociedade”.  
Em 3º lugar, importa situá‐lo historica‐
mente nos diversos documentos interna‐
cionais e nacionais pilares em matéria de
Direitos. Ao nível internacional e numa
perspectiva mais abrangente, ou seja, de
proteção genérica o conceito encontra‐se
exposto pela primeira vez na Carta das
Nações Unidas, 1945 e subsequente‐
mente na Declaração Universal dos
Direitos do Homem,1948, para além de
nota em sucessivos Pactos
Internacionais.
No entanto, neste domínio importa
referir que a primeira referência à temáti‐
ca dos Direitos em Saúde Mental ocorreu
apenas em 1975, com a Declaração dos
Direitos das Pessoas Deficientes. Os
restantes documentos internacionais
específicos, emblemáticos, dirigidos à
população adulta, foram publicados
somente em: 

Comunicação

• 1991, com a declaração referente aos
“princípios para a proteção de pessoas
com doenças mentais e para o
Aperfeiçoamento dos Cuidados de
Saúde Mental;

• 2006, com a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência,
onde os estados signatários se com‐
prometem a promover o modelo dos
direitos humanos para lidar com a situ‐
ação das pessoas com incapacidades,
qualquer que seja a sua causa.

Por último, o contributo nacional em
matéria de direitos humanos desen‐
volveu‐se e decorre ainda, aos seguintes
níveis:

• no plano legislativo, com a Lei de base
da Saúde Mental (Lei nº 36/98 de 24 de
Julho), através da:
‐ definição de normas para o trata‐

mento involuntário;
‐ definição dos direitos e deveres

dos utentes dos serviços de saúde
mental;

‐ reconhecimento da importância das
associações de defesa dos
utentes/famílias no Conselho
Nacional de Saúde Mental, 

• no campo político, com o Plano
Nacional para a Saúde Mental
2007/2016;

• no âmbito organizacional público e/ou
social, com a auscultação da vontade,
interesses, necessidades dos utentes e
famílias, com o compromisso técnico
de potencializar as capacidades e de
respeitar as decisões dos mesmos
desde que não esteja em causa a inte‐
gridade física e mental das pessoas.

Contudo, importa ter presente que dificil‐
mente existe defesa dos direitos de cada
um, sem reconhecimento de deveres,
independentemente das circunstâncias
de saúde. Impõe‐se deste modo, não só o
questionamento dos mesmos junto de
quem presta serviços e cuidados mas
também, a participação de todos
(utentes/famílias) nos compromissos, nos
projetos de vida na partilha de respons‐
abilidades. 
Assim, pela importância de que se
reveste a defesa dos direitos de todas as
pessoas, sem exceção importa relembrar
que “a negação dos Direitos Humanos e
Liberdades fundamentais não constitui
apenas uma tragédia pessoal, origina tam‐
bém condições de instabilidade politica e
social, lançando as sementes de violência e
de conflito entre sociedades e nações no
seio das mesmas.”(Declaração Universal
dos Direitos do Homem.

Paula Domingos
Assessora do Programa Nacional para a Saúde
Mental da Direção Geral da Saúde

“ ...dificilmente existe
defesa dos direitos de
cada um, sem reconhe-
cimento de deveres... “
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Os comportamentos suicidários são um
problema de Saúde Pública. Os dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
apontam para que, anualmente, cerca de
1.000.000 de pessoas se suicidem
(WHO,2009).Estima‐se que ocorram cerca
de 20 comportamentos da esfera sui‐
cidária não fatais por cada suicídio con‐
sumado. Por cada suicídio, várias pessoas
são atingidas a nível familiar, escolar, lab‐
oral e/ou comunitário.
Em Portugal há cerca de 1.000 suicídios
por ano verificando‐se um aumento
desde o ano 2000. Atualmente a taxa
ronda os 10/100.000 habitantes. Tem
maior incidência a sul de Santarém e car‐
acteriza‐se por ser um fenómeno que
atinge sobretudo pessoas idosas.
Contudo, os comportamentos para‐sui‐
cidários são protagonizados maioritaria‐
mente por jovens e com uma distribuição
uniforme a nível nacional.
O suicídio é um fenómeno complexo e
multifacetado. Diz respeito a várias disci‐
plinas como a Psiquiatria, Sociologia,
Psicologia, Filosofia e a Antropologia e
dificilmente encontramos respostas satis‐
fatórias numa só disciplina ou área do
saber.
Encontra‐se significativamente associado
à doença mental, pelo que nos permite
afirmar que existindo um tratamento efi‐
caz da doença mental podemos reduzir o
risco de suicídio. No entanto, para que
este tratamento possa ser eficaz e funda‐
mental a identificação correta e atempa‐

da das perturbações, bem como a elimi‐
nação de barreiras de acesso aos cuida‐
dos adequados,. Estas barreiras incluem o
estigma da doença mental e os escassos
conhecimentos da população em geral
sobre sintomas da doença mental. As difi‐
culdades de acesso aos serviços
disponíveis e o escasso investimento na
formação de profissionais de Saúde
Mental são outros dos fatores que têm
contribuído negativamente para o
enfrentar deste problema.
Os modelos de prevenção têm mostrado
ser eficazes em diversas áreas, nomeada‐
mente na formação de profissionais de
saúde dos Cuidados de Saúde Primários e
na restrição dos meios letais. Outros
métodos, incluindo a educação
pública/comunitária, programas de ras‐
treio e formação dos media, necessitam
de mais provas/estudos (Mann e
tal.,2005), se bem que haja evidência de
eficácia em determinados contextos.
Apesar de Portugal não possuir um Plano
Nacional de Prevenção do suicídio,
definiu esta área como prioritária no
Plano Nacional de Saúde Mental 2007‐
2016, publicado em Diário da República
em 2008 (Portugal, 2008) e que define
como um dos seus objetivos a elaboração
de um «programa de prevenção nas áreas
da depressão e suicídio».
Este guia de boas práticas é entendido
como um recurso para o diagnóstico, pre‐
scrição, planeamento, execução e avali‐
ação de intervenções de Enfermagem.

Sendo de cariz profissional, para enfer‐
meiros, incluirá intervenções sobretudo
autónomas, mas apelará ao trabalho mul‐
tidisciplinar e intervenções conjuntas. O
alvo são indivíduos com sintomatologia
depressiva e/ou ideação suicida. Fruto da
evidência produzida, foi possível elaborar
algumas sugestões de trabalho que, obvi‐
amente, são flexíveis e necessitam de
adaptações tendo em conta o contexto e
os atores. Para todas as recomendações
disponibilizamos o nível de evidência e a
justificação.
As estratégias de intervenção pre‐
conizadas pressupõem uma melhoria da
prática e, para isso, condições de trabalho
que permitam o normal desenrolar da
assistência em Enfermagem ao nível da
prática clínica, da formação e investi‐
gação.

Retirado do “Guia Orientador de Boas
Práticas Para a Prevenção de
Sintomatologia Depressiva e
Comportamentos da Esfera Suicidária” pub-
licado pela Ordem dos Enfermeiros, Série 1,
Número 4, Página 15.

Comportamentos Suicidários 
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A depressão é uma das doenças
psiquiátricas mais comuns na nossa
sociedade, sendo que cerca de 20% dos
portugueses sofrem desta patologia(1).
Com o objetivo de alertar e esclarecer
para os diversos tipos de depressão e
salientar que esta doença tem tratamen‐
to, a Lilly apresentou a campanha «Saia
do Escuro. A depressão tem tratamento»
que teve nomeadamente o apoio da
Associação de Apoio aos Doentes
Depressivos e Bipolares.

Esta ação arrancou com um paint mob, a
1 de Outubro – Dia Europeu da
Depressão, que decorreu em simultâneo
em várias cidades nacionais ‐ Lisboa,
Matosinhos, Coimbra, Évora e Faro –
numa iniciativa que contou com a cooper‐
ação de todas a câmaras municipais das
respetivas cidades envolvidas nesta ação.

Foram várias centenas de pessoas que se
juntaram nas cinco cidades para “ajudar a
combater” a depressão, onde 40 litros de
tinta serviram para colorir os vários
muros onde estavam inscritos, a preto e
branco, os principais sintomas da
depressão. Sempre com um único objeti‐
vo: dar cor ao cenário negro representa‐
do pela depressão.  

Manifestando‐se de forma diferente de
pessoa para pessoa, a depressão não
escolhe idade nem género, apresentan‐
do‐se em várias dimensões ao nível dos
sintomas emocionais, físicos e físicos
dolorosos. Tristeza, desinteresse, falta de
apetite, cansaço, falta de energia, insónia
ou dores musculares e de costas, são
alguns dos sintomas da depressão que
não devem ser desvalorizados.

A Depressão tem Tratamento
Campanha nacional sobre Depressão alerta para
doença que afeta cerca de 20% dos portugueses 

A propósito desta campanha, Delfim
Oliveira, presidente da Associação de
Apoio aos Doente Depressivos e
Bipolares (ADEB), salienta que «a doença
depressiva pode ter graves consequências
na qualidade de vida da pessoa, particular‐
mente nos casos em que não é tratada
adequadamente. Assim, ações como a
campanha «Saia do escuro. A depressão
tem tratamento» têm a capacidade de sen‐
sibilizar a população para a gravidade que
a depressão tem no quotidiano dos
doentes e, ao ser percebida como doença,
criar maior recetividade para os tratamen‐
tos, por serem eficazes e melhor tolerados,
que possibilitam mais ganhos de saúde e
consequentemente maior qualidade de
vida.»

Por outro lado, o estigma da doença
ainda é uma realidade atual e que dificul‐
ta o quotidiano de muitos doentes, como
refere o presidente da ADEB: «Embora se
verifique uma diminuição do estigma com
o aumento de informação qualificada
sobre a Depressão, infelizmente ainda se
verifica esse estigma que tende a atribuir
sintomatologia da doença à personalidade
da pessoa. Deste modo, continua a surgir a
necessidade de haver informação qualifica‐
da de modo a esclarecer as pessoas sobre a
realidade da depressão, sendo este um dos
objetivos da ADEB desde a sua fundação
em 1991.»

Para que em Portugal se mudem mentali‐
dades em relação aos doentes depres‐
sivos, Delfim Oliveira explica que o papel
da Associação de Apoio aos Doentes
Depressivos e Bipolares tem sido funda‐
mental nesta área dado que «a ADEB,
inspirada no Plano Nacional de Saúde
Mental, melhorou o desenvolvimento das
valências e atividades no campo da
reabilitação psicossocial e na promoção
da saúde mental, tendo em vista o apoio
às pessoas com a doença depressiva, de
complementarmente ao diagnóstico e
terapêutica medicamentosa, a fim de
obterem ganhos de saúde, mais autono‐
mia e qualidade de vida. Assim, ao
Ministério da Saúde cabe a responsabili‐
dade de fazer aplicar a legislação alusiva
à Saúde Mental, mais concretamente, a
lei dos Cuidados Continuados Integrados
de Saúde Mental, Decreto‐Lei nº22/2011,
de modo que as instituições com fins de
saúde e sociais e com trabalho profícuo
desenvolvido tenham o apoio técnico e
financeiro merecido.   

Referência:
(1) http://www.portaldasaude.pt/portal/con-
teudos/enciclopedia+da+saude/saude+men-
tal/depressao.htm, acedido a 2 de Agosto de
2012

Para saber mais sobre a doença e campanha
pode visitar o portal www.saiadoescuro.pt.



Olá vida

Tenho 42 anos e vivo em Lisboa. Comecei
a ter depressões mais graves com 18
anos, quando me deixou um namorado
de quem eu gostava muito. Cada episó‐
dio sucessivo de depressão era mais dev‐
astador. Parecia que um tsunami muito
violento passava por mim. Não sobrava
nada.

Tive várias tentativas de suicídio. Eram
motivadas muito racionalmente. Não con‐
seguia me relacionar com as pessoas, não
conseguia ter relações amorosas nem
conseguia trabalhar, portanto tinha que
morrer, porque não tinha hipóteses nem
queria ser um peso para a minha família.
Sentia que estava muito doente e queria
ir a um hospital psiquiátrico, mas a minha
família, para me proteger, dizia que não
me teriam aceite por eu não estar bas‐
tante mal. Comecei a ser tratada num
centro de psicologia e nos primeiros
meses tive uma recuperação fantástica.
Mas depois fui‐me degradando, durante
os 5 anos seguintes, até uma nova tenta‐
tiva de suicídio. Foi a minha sorte. Fui
internada compulsivamente num hospital
psiquiátrico e depois de três meses de
estadia diagnosticaram‐me com bipolari‐
dade.

Um meu amigo, o meu querido Luís,
quando soube que estava internada,
apanhou imediatamente um avião de
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Testemunho

Estatuto Editorial
• Editoriais temáticos
• Publicação de documentos técnicos e

científicos sobre as doenças mentais em
geral, e em especial sobre a doença
Unipolar e Bipolar

• Informação pedagógica de modo a con‐
tribuir para a Reabilitação, Educação e
Prevenção daqueles que sofrem da
doença Unipolar e Bipolar

• Entrevistas, artigos de opinião e docu‐
mentários

• Divulgação e testemunhos de pacientes
e familiares

• Relatório das actividades sociais desen‐
volvidas pela ADEB

• Espaço para divulgação das potenciali‐
dades dos associados no campo cultu‐
ral, recreativo e social
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Apoios

Lisboa e me veio visitar a Varsóvia. Foi
um sopro de vida. Estava num hospital
muitíssimo pobre e enfrascada de com‐
primidos sem qualquer perspectiva de
uma vida decente. Convidou‐me para ir
viver com ele pois ele também tinha
proble mas de saúde e assim podíamos
apoiar‐nos mutuamente.

A 11 de Abril de 1998 cheguei ao aero‐
porto de Lisboa. Eram os anos da mãe
dele. Estava a zero emocionalmente,
socialmente, profissionalmente e com a
auto‐estima por baixo dos pés. O Luís
deu‐me a base: uma casa, comida, uma
pequena mensalidade e carinho. Graças
a ele, também, encontrei uma excelente
médica psiquiatra. De verão comecei a
tra balhar num restaurante de amigos
muito preocupada que não iria con‐
seguir. Passo a passo, consegui recon‐
struir‐me melhor do que estava antes da
doença, com a ajuda de óptimos profis‐
sionais como o Dr. Sérgio Paixão da
ADEB, fazendo piscina regularmente que
ajuda a transformar a química das
emoções e o amor dos amigos. 

Hoje em dia tenho dois trabalhos, uma
casa, uma rede de amigos fantásticos que
me mantém à tona, um namorado que
me ama e não tenho depressões. 

Sonia
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