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O Auditório da Aula Nova Prof. Ma‑
nuel Isidro Alves, da Universidade 
Católica Portuguesa, em Braga, no 
Campus Camões, acolheu, no passado 
dia 30 de maio, a Sessão “A aliança do 
Pensar e do Fazer” que se centrou na 
Cerimónia de entrega do Prémio Da‑
vid de Oliveira Martins. Esta Sessão foi 
organizada em parceria entre a Edito‑
rial Cáritas, a Cáritas Arquidiocesana 
de Braga e a Universidade Católica 
Portuguesa  ‑ Pólo de Braga, e contou 
com a presença de vários professores 
do respetivo Instituto, alguns familia‑
res e amigos das autoras premiadas, 

bem como alguns alunos, num total de 
cerca de duas dezenas de pessoas.
Na mesa da sessão tomaram parte 
Alexandra Esteves, em representa‑
ção do Prof. Dr. João Duque, Presi‑
dente do Centro Regional de Braga 
da Universidade Católica e na qua‑
lidade de orientadora e apresenta‑
dora de uma das obras premiadas, o 
Prof. Eugénio Fonseca, Presidente da 
Cáritas Portuguesa, o Eng.º António 
Lage Raposo, responsável da Edito‑
rial Cáritas, bem como as autoras e 
apresentadores e orientadores das 
duas obras premiadas. 



4 5

Cáritas
Editorial

Portuguesa
Caritas´

a aliança do pensar e do fazer

O Prof. Eugénio Fonseca, Presidente 
da Cáritas Portuguesa, referiu ‑se à 
importância desta Sessão e do Pré‑
mio que ela tem subjacente, tanto 
para as premiadas, como para a Aca‑
demia, como ainda para a Cáritas. 
Além disso, ressaltou os assuntos 
das teses premiadas, que conside‑
rou pertinentes e inovadores para 
os nossos dias.
A Prof. Alexandra Esteves, em re‑
presentação do Prof. Dr. João Du‑
que, Presidente do Centro Regional 
de Braga da Universidade Católica, 
agradeceu a presença de todos e a 
oportunidade que representa para a 
instituição participar nesta Parceria.
Por sua vez, o Eng.º António Lage 
Raposo, responsável da Editorial 
Cáritas, centrou a sua intervenção 
na apresentação sucinta do Progra‑
ma da Editorial Cáritas “Aliança do 
Pensar e do Fazer”, bem como da 
personalidade que dá nome ao Pré‑
mio, o Pe. David de Oliveira Martins.
De seguida, foi apresentado o li‑
vro “Sina da Mulher Cigana? Um 
Complexo Processo de Autonomi‑
zação”, pelo Prof. Dr. Manuel Antu‑
nes da Cunha, orientador da tese, 

seguindo ‑se uma breve intervenção 
da Dr.ª Ana Barroso, autora do livro; 
e o livro “Bullying Sénior  ‑ Emergên‑
cia e Preocupações acerca de um 
Fenómeno (Des)Conhecido”, pela 
Prof.ª Dr.ª Alexandra Esteves, orien‑
tadora da tese, seguindo ‑se uma 
breve intervenção da Dr.ª Ana Lígia 
da Cunha, autora do livro.
Antes de se encerrar a Sessão 
procedeu ‑se a uma breve Cerimónia 
de entrega do Prémio David de Oli‑
veira Martins à Ana Patrícia Pereira 
Barroso e à Ana Lígia da Cunha, au‑
toras das teses vencedoras, através 
da publicação das respetivas teses 
e da atribuição de um Diploma 
evocativo do momento. Além disso, 
também foram agraciados com um 
Diploma os orientadores das respe‑
tivas teses.. 

Portuguesa
Caritas´

O Protocolo de cooperação cele‑
brado, no dia 25 de novembro de 
2015, entre a Cáritas Portuguesa e 
a Universidade Católica Portugue‑
sa, com os seus diferentes polos e 
respetivas Dioceses onde se en‑
contram, tem em vista aprofundar 
o estudo das matérias sociais, pas‑
sando pela atribuição de um prémio 
que se traduz na edição, em livro, da 
melhor tese de Mestrado na área 
de investigação nas áreas socias das 
respetivas Escolas Superiores.
Nos termos deste Protocolo, com‑
pete à Cáritas Diocesana escolher 
a personalidade que se destacou, a 

nível diocesano, na área social, sen‑
do que o nome escolhido designa 
o prémio a atribuir. Nesse sentido, 
na Diocese de Braga, foi instituído o 
“Prémio David de Oliveira Marins”, 
tendo em conta a dimensão humana 
desta personalidade e o contributo 
que, em termos sociais, dedicou ao 
povo e aos mais frágeis da Arqui‑
diocese de Braga, colaborando em 
diversas iniciativas de carácter cívi‑
co e humanitário, com um elevado 
sentido caritativo e solidário.
Recordando esta personalidade, Da‑
vid de Oliveira Martins nasceu em 
Gondifelos, concelho de Vila Nova 

prémio
david de oliveira martins
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de Famalicão em 17 de agosto de 
1904 e faleceu em Ruílhe  ‑Braga em 
21 de julho de 1990. Filho de Joa‑
quim José Martins e de Clementina 
Rosa de Oliveira. 
Marcado pela carestia da vida no 
início do século XX foi “moço de 
serviços” e seu pai e irmão mais 
velho emigraram para o Brasil. 
Em 1920 ingressa no Seminário 
onde conclui em 1929 o curso de 
Filosofia. Neste intervalo, antes de 
entrar em Teologia, vai em demanda 
do pai e irmão que, perdidos em 
terras de Santa Cruz, nunca mais 
deram notícias. Aqui chega no Verão 
de 1929 só regressando pelo Natal. 
Termina este ano escolar a lecionar 
no Seminário de Poiares da Régua 
ingressando, novamente no seminá‑
rio, onde conclui o curso teológico 
e é ordenado sacerdote em 30 de 
julho de 1933. 
Nomeado pároco de Ruílhe logo 
acumula as paróquias de Priscos, 
Tebosa e, depois, a de Aveleda. Em 
1945 inicia a construção da Igreja 
Paroquial de Ruílhe, inaugurada em 
05 de outubro de 1947. Em 1948 ini‑
cia a construção dum bairro de 50 

casas para pobres. Em 1951 inaugura 
a nova Igreja de Aveleda e inicia a 
construção da residência paroquial. 
Em 1955 inicia uma obra social para 
meninas órfãs e abandonadas. Em 10 
de novembro de 1958 legaliza toda 
a obra social existente. Em 1968 é 
nomeado pároco de Arentim e co‑
meça uma nova igreja. 
Em 25 de setembro de 1979 é vítima 
de um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), que o deixa impossibilitado 
para o trabalho. 
Foi condecorado pelo Santo Padre 
com a comenda “pro ecclesia et 
pontifíce” em 13 de maio de 1980 e 
com a Comenda da ordem de bene‑
merência da Presidência da Repúbli‑
ca em 23 de abril de 1981.
Desenvolveu ações de carácter 
social, pastoral e religioso verdadei‑
ramente assinaláveis: construiu três 
igrejas, três residências paroquiais, 
levantou fontanários públicos do‑
tando várias freguesias (sobretudo 
Ruílhe, Arentim e Aveleda) de meios 
e configuração de aldeias prósperas 
e civilizadas.
Através deste Prémio, a Cáritas Ar‑
quidiocesana e o Centro Regional de 

Braga da Universidade Católica, criam 
condições para incentivar os seus 
alunos a desenvolverem processos 
de investigação/ação na área social, os 
quais beneficiarão a Escola, as Institui‑
ções Sociais e os destinatários da ação 
social, sobretudo os mais carentes, 
que vivem na sua área de influência.
Assim, depois de um processo de 
divulgação deste Prémio e do res‑
petivo regulamento pelo Centro 

Regional de Braga da Universidade 
Católica, foi aprovada a atribuição 
do I Prémio David de Oliveira Mar‑
tins, ex aequo, à tese “Sina da Mulher 
Cigana? Um Complexo Processo de 
Autonomização”, da autoria de Ana 
Barroso; e à tese “Bullying Sénior – 
Emergência e Preocupações acerca 
de um Fenómeno (Des)Conhecido”, 
da autoria de Ana Lígia da Cunha.  

Portuguesa
Caritas´
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cerimónia de entrega
do i prémio david de oliveira martins

 ‑ Emergência e Preocupações acerca 
de um Fenómeno (Des)Conhecido”, 
em Sessão evocativa para o efeito, 
através da atribuição de um Diplo‑
ma evocativo do momento e da 
publicação das respetivas teses.
Foram ainda atribuídos diplomas aos 
orientadores das respetivas teses, 
ou seja, no que diz respeito ao livro 
“Sina da Mulher Cigana? Um Com‑
plexo Processo de Autonomização” 
ao orientador Dr. Manuel Antunes 

da Cunha; e, no que diz respeito ao 
livro “Bullying Sénior – Emergência 
e Preocupações acerca de um Fenó‑
meno (Des)Conhecido”, à orienta‑
dora Dr.ª Alexandra Esteves. 

Portuguesa
Caritas´

Cerimónia de entrega do I Prémio 
David de Oliveira Martins a Ana Bar‑
roso, autora do livro “Sina da Mulher 

Cigana? Um Complexo Processo 
de Autonomização”; e a Ana Lígia da 
Cunha, autora do livro “Bullying Sénior 
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o livro e a autora do livro  ‑ 
ana patrÍcia pereira Barroso

Ana Patrícia Pereira Barroso, nasceu 
no dia 4 de Agosto de 1992. É licen‑
ciada em Educação pela Universida‑
de do Minho e Mestre em Serviço 
Social pela Faculdade de Filosofia 
e Ciências Sociais da Universida‑
de Católica Portuguesa – Centro 
Regional de Braga. Têm, ainda, uma 
Pós ‑graduação em História da 
Saúde pela Faculdade de Filosofia 
e Ciências Sociais da Universidade 
Católica Portuguesa  ‑ Centro Re‑
gional de Braga.

Sobre si própria e sobre o seu per‑
curso afirma: «Ao longo da minha 
formação académica, percorri um 
caminho diversificado em áreas 
diferentes mas que se complemen‑
tam. Com licenciatura em Educação 

o livro «sina da 
mulher cigana? um 
complexo processo de 
autonomização»

enfrentei aí o meu maior desafio ao 
interagir com uma criança invisual 
num projeto de incentivo à leitura. 
No mestrado em Serviço Social, pela 
Universidade Católica Portuguesa, 
publiquei a minha dissertação em 
apenas 6 meses, tendo como tema 
a autonomização da mulher cigana. 
Com este projeto mostrei ser uma 
pessoa multicultural, integrando ‑me, 
facilmente, em ambientes que me 
são estranhos. Mostrei sempre ser 
uma aluna empenhada, responsável, 
com ideias inovadoras e cumpridora 
dos objetivos a que proponho. An‑
siosa por exercer a minha função
e com vontade de aprender.»

apresentação do livro por 
prof. dr. manuel antunes da 
cunha, 
Professor auxiliar da UCP  ‑ Braga  ‑ Centro 
de Estudos Filosóficos e Humanísticos

“É deveras gratificante apresentar o 
trabalho de uma ex ‑aluna. Os docen‑
tes universitários são hoje sobretudo 
avaliados pela sua produção cientí‑
fica.  Faz todo o sentido, dado que 
não se pode partilhar conhecimento 

– pelo menos de forma verdadei‑
ramente eficiente – sem participar 
à produção do mesmo. Todavia, a 
nossa principal missão consiste in‑
discutivelmente em formar jovens 
e menos jovens para um mercado 
de trabalho em constante mutação, 
em ajudá ‑los a pensar a sociedade 
que os rodeia e a construir o seu 
próprio caminho, da forma mais es‑
clarecida possível.

Graças à Editorial Cáritas, vem ago‑
ra a público a versão ligeiramente 
revista da dissertação do Mestrado 
em Serviço Social que a Ana Barroso 
defendeu, em julho de 2015, na Facul‑
dade de Filosofia e Ciências Sociais 
(Universidade Católica Portuguesa 
– Braga). Desde a eleição do objeto 
de pesquisa, passando pela definição 
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das metodologias e o contacto com 
as entrevistadas, até à redação final, a 
autora nunca optou pela via mais fácil. 
Ao longo dum percurso duplamente 
iniciático – pelos meandros de uma 
investigação concebida de raiz e no 
contacto com a comunidade cigana 
da cidade de Braga – soube encon‑
trar o seu próprio rumo. Ultrapassou 
um conjunto de obstáculos, apren‑
deu a discernir naturais imperfeições 
próprias e alheias, formulou questões 
pertinentes, observou e ouviu atores 
sociais em interação, esboçou res‑
postas e até propostas em prol duma 
sociedade mais inclusiva. A autora re‑
velou um conjunto de atributos como 

a tenacidade, uma certa destreza no 
trabalho de campo, a pertinência da 
reflexão e, sobretudo, a capacidade 
de colocar questões e saber ouvir os 
factos e os protagonistas, as palavras, 
mas também os silêncios. Em suma, 
foi capaz de interpretar o real, de ler 
os sinais dos tempos, qualidades in‑
dispensáveis a qualquer investigador, 
mas também ao profissional da área 
do Serviço Social.   
Trata ‑se de uma primeira investiga‑
ção – com os limites próprios de 
um trabalho de Mestrado –, graças à 
qual adquiriu um conjunto de auto‑
matismos subjacentes à elaboração 
de uma pesquisa desta natureza, mas 

também aprendeu a articular o po‑
sicionamento pessoal (inevitável) e 
a postura científica (imprescindível) 
face a um objeto de estudo. Não se 
escolhe trabalhar a questão da au‑
tonomização da mulher cigana por 
mero acaso ou calculismo carreirista. 
Qualquer tema, mas este de modo 
particular, requer uma sábia dosagem 
entre um certo envolvimento do 
autor e uma postura epistemológica 
que se quer equidistante. Como nos 
recorda Gaston Bachelard (1965), o 
facto científico deve ser conquistado 
sobre o senso comum (estereótipos), 
construído pela razão (metodologia) 
e comprovado pelos resultados (fac‑
tos). Diz ‑nos ainda Alain Touraine 
(1974) que a ilusão da transparência 
e da familiaridade do social é o mais 
poderoso obstáculo à análise cien‑
tífica, podendo mesmo levar a uma 
resistência profunda. Ora, a comuni‑
dade cigana tem se confrontado, ao 
longo dos séculos, com um dos mais 
poderosos processos de estigmatiza‑
ção de que há memória. 
No espaço público, esta minoria étni‑
ca – a própria expressão reveste uma 
conotação particular – tem vindo a 

deparar ‑se com um conjunto de es‑
tereótipos que, por sua vez, a levam a 
enveredar por estratégias comunitá‑
rias e individuais, ora de reivindicação, 
ora de afastamento, ora de confronto 
com as normas da sociedade maio‑
ritária. Todavia, como lembra Erving 
Goffman (1963), a noção de estigma 
não implica tanto a existência de um 
conjunto de indivíduos concretos 
que podemos separar em duas colu‑
nas distintas – os “normais”, de um 
lado, e os “estigmatizados”, do outro 
–, mas sobretudo um processo de in‑
teração social em que cada uma das 
partes se esforça por desempenhar 
um determinado papel. O “normal” 
e o “estigmatizado” não são pessoas, 
são pontos de vista. Não deixa de ser 
porém verdade que quase sempre o 
indivíduo e/ou o grupo acaba por 
ter de endossar, de forma mais ou 
menos consciente, o papel que lhe é 
socialmente atribuído. Os estereóti‑
pos sempre foram multirresistentes. 
Cabe ao investigador não se deixar 
influenciar, mesmo tendo consciência 
de que “os objetos de pensamento 
construídos pelas ciências sociais, 
por forma a dominar esta realidade 
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social, têm de ser fundados sobre 
objetos de pensamento construídos 
pelo senso comum dos homens que 
vivem a sua vida quotidiana no seu 
mundo social” (Schütz, 1954: p. 267).
A questão de partida que preside 
a toda esta reflexão é colocada, de 
forma inequívoca, na introdução.  
Trata ‑se de “aferir em que medida 
a formação escolar e profissional 
influencia os processos relacionais e 
a autonomização feminina cigana ao 
nível das esferas pública e privada” 
(p. 19). Para responder a esta pro‑
blemática, a autora procura “analisar 
eventuais mudanças relacionais com 
o grupo étnico e com a sociedade 
maioritária, bem como avaliar o 
nível de integração social após a 
conclusão de um curso de formação 
profissional (…) [mas também] ob‑
servar os eventuais impactos destes 
processos (…) na educação dos 
filhos” (p.19).
A investigação da Ana Barroso tem 
o inegável mérito de dar a palavra 
à mulher cigana, não deixando de 
recordar ao leitor que qualquer 
tomada de posição no espaço públi‑
co – e de sobremaneira quando se 

trata aqui de “uma minoria dentro 
de uma minoria”, segundo a feliz 
expressão de Maria José Casa ‑Nova 
(2008) – é sempre histórica, social e 
culturalmente condicionada. Analisa 
ainda a situação da mulher cigana 
não apenas a partir das tradicionais 
perspetivas da minoria étnica e da 
sociedade maioritária, mas também 
do seu próprio posicionamento in‑
tra e extracomunitário. Permite, ou‑
trossim, olhar, de forma um pouco 
mais aprofundada, para o trabalho, 
muitas vezes silencioso, que muitas 
instituições levam incansavelmente 
a cabo, a nível local e nacional, para 

uma integração mais plena de todas 
as componentes do corpo social.
Como não podia deixar de ser, a 
autora concentrou ‑se nos aspetos 
específicos que melhor lhe permi‑
tiriam esboçar eventuais respostas 
ao questionamento inicial. O leitor 
não encontrará aqui – o objetivo 
não era esse – uma obra de refe‑
rência que abarque o conjunto das 
problemáticas sociológicas envol‑
vendo esta comunidade. Traz ‑nos 
antes um olhar mais próximo sobre 
as mulheres da comunidade cigana 
de três bairros sociais da cidade de 
Braga. Com décadas de atraso, a mu‑
lher cigana tem dado alguns (muito) 
pequenos passos com vista à sua 
autonomização. Na esfera privada, 
detém as rédeas da educação e do 
bom funcionamento do lar, da trans‑
missão das tradições e costumes 
às gerações mais novas. Desde o 
nascimento, é sobre ela que repousa 
a honra da família. Todavia, na esfe‑
ra pública, embora intervenha para 
resolver um conjunto de problemas 
quotidianos (segurança social, finan‑
ças, escola, etc.), a sua autonomia 
continua a ser muito cerceada.

Apesar de eventuais imperfeições, 
o alargamento da frequência es‑
colar – e dos cursos de formação 
profissional – constitui um primeiro 
passo fundamental para atenuar esta 
dupla discriminação (ser mulher ci‑
gana). Há, todavia muito caminho a 
percorrer, quer pela própria etnia, 
quer pela sociedade em geral. Por 
um lado, a sua integração escolar 
e laboral continua a não ser muito 
bem vista no seio da própria comu‑
nidade, sobretudo por razões de 
índole cultural. Por outro, continua‑
mos a estigmatizar, nos mais diver‑
sos âmbitos, uma minoria colocada 
nas margens das margens do espaço 
público.
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O que nos diz em filigrana a pesqui‑
sa da Ana Barroso é que, por muito 
indispensáveis que sejam, não basta 
haver projetos de formação escolar 
e profissional que consciencializem 
e preparem esta franja da população 
portuguesa para uma maior e me‑
lhor integração sociocultural, eco‑
nómica e política. Não basta tam‑
bém – embora seja essencial – que 
os membros desta minoria envidem 
reais esforços para uma maior 
abertura extracomunitária. Também 
é preciso que não lhes fechemos 
sistematicamente a porta. Não há 
nada pior do que ensinar alguém a 

pescar para depois não lhe conce‑
der o direito efetivo de se realizar 
em termos pessoais e profissionais. 
Não há nada pior do que conscien‑
cializar alguém para os seus deveres 
e direitos para depois devolvê ‑lo 
à procedência da marginalização 
diária. Este trabalho relembra ‑nos 
precisamente a complexidade desta 
questão, apontando alguns caminhos 
de mudança”. 

Portuguesa
Caritas´ Editorial Cáritas (EC): Do livro 

“Sina da Mulher Cigana? Um Com-
plexo Processo de Autonomiza-
ção”, enquanto autora, que aspetos 
considera mais relevantes associa-
dos à sua forma e conteúdo?

ana Barroso (aB): A obra está 
dividida em três capítulos. Os dois 
primeiros apresentam uma breve 
revisão da literatura que sustenta 
a nossa investigação no terreno. 
Numa primeira parte, o leitor 
poderá encontrar a explicitação 
de alguns conceitos chave como a 
exclusão social e a pobreza, assim 
como uma breve resenha histórica 
sobre a comunidade cigana em Por‑
tugal. Pareceu ‑nos igualmente im‑
portante, num segundo momento, 

analisar algumas políticas públicas 
de âmbito nacional em favor das 
populações mais carenciadas, mas 
também um conjunto de progra‑
mas governamentais mais especifi‑
camente direcionadas às minorias 
étnicas e ao povo cigano. Por fim, 
o terceiro capítulo é inteiramente 
consagrado ao estudo de caso que 
levamos a cabo em três bairros 
sociais da cidade de Braga. Depois 
de uma breve discussão de cariz 
metodológico, da apresentação do 
perfil das entrevistadas e respeti‑
vos contextos de vida, procurámos 
analisar o que consideramos ser 
um complexo processo de auto‑
nomização da mulher cigana. Aqui, 
tentámos sobretudo dar a palavra 
a mulher cigana e entender as 

À conversa com

ana patrÍcia
pereira Barroso
autora do livro “sina da mulher cigana? um 
complexo processo de autonomização”
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parte aqueles que são diferentes. 
Não basta apostar na formação 
se não houver oportunidades de 
emprego na área ou em áreas se‑
melhantes ou qualquer abertura das 
entidades empregadoras. É funda‑
mental criar oportunidades reais de 
trabalho e de integração. O nosso 
trabalho é um pequeno contributo 
para a sensibilização da sociedade 
portuguesa relativamente à discri‑
minação da comunidade cigana em 
geral e ao papel da mulher cigana, de 
forma a favorecer a sua autonomia 
intra e extracomunitária.

EC: Como se sente enquanto ven-
cedora da I edição do Prémio David 
de Oliveira Martins?

aB: É, sem dúvida, um momento 
de muita realização pessoal e pro‑
fissional. Sinto ‑me muito feliz por 
esta conquista que culmina um 
trabalho desenvolvido no âmbito 
do Mestrado em Serviço Social, da 
Universidade Católica Portuguesa, 
em Braga. Este livro é o culminar 
de um percurso em que fui sempre 
acompanhada por pessoas impor‑
tantes, sem as quais nunca poderia 
ter chegado até ao fim. 
Olhando para o percurso do Padre 
David Oliveira Martins e às suas 
ações de carater social, só me pos‑
so sentir muito honrada por rece‑
ber um prémio com o seu nome.  

Portuguesa
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questões socioculturais subjacen‑
tes às interações que a envolve no 
âmbito do seu grupo de pertença e 
da sociedade maioritária.

EC: Que contributos pode apresen-
tar este livro para a cultura cigana 
em particular e para a sociedade 
em geral?

aB: No que diz respeito à comuni‑
dade cigana, procurámos compreen‑
der a sua cultura, desfazer alguns 
mitos e preconceitos persistentes 
mas, acima de tudo, dar voz à mulher 
cigana e projetá ‑la para a sociedade 
maioritária. A observação dos cur‑
sos de educação escolar e profis‑
sional na idade adulta mostrou ‑nos 
que, apesar de não darem frutos no 
imediato – ou seja, contrariamente 
ao que se pretende, não constituem 
uma porta de acesso ao mercado 
laboral –, não deixam, porém, de ser 
importantes para as mulheres ciga‑
nas. Na verdade, apercebemo ‑nos 
que lhes permite ganhar consciência 
das suas capacidades e do seu papel 
enquanto mulher nos espaços co‑
munitário e público, o que pode vir 

a refletir ‑se na educação que trans‑
mitem aos seus filhos. Na verdade, a 
frequência escolar em idade adulta 
permite ‑lhes ter maior consciência 
da importância da educação escolar 
para os seus filhos em geral e para 
as suas filhas em particular – por 
razões culturais as meninas ciganas 
continuam a ser retiradas do per‑
curso escolar ainda mais cedo do 
que os seus irmãos –, começando a 
olhar mais para a instituição escolar 
como uma oportunidade para as 
gerações mais novas e não apenas 
como uma entidade cultural con‑
corrente à cultura cigana.
Mas, acima de tudo, as conclusões 
desta investigação constituem um 
apelo junto dos responsáveis pela 
integração das minorias étnicas e 
pelos processos de integração – mas 
também junto da opinião pública em 
geral – para a necessidade premente 
de se implementar uma política de 
integração de cariz mais global. Não 
basta investir em projetos centrados 
apenas na comunidade cigana. É tam‑
bém essencial apostar na formação 
de uma sociedade maioritária que, 
hoje em dia, continua a colocar de 
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o livro e a autora do livro  ‑ 
ana lÍgia da cunha

Ana Lígia da Cunha é Assistente 
Social (Licenciada pela Universidade 
Católica Portuguesa  ‑ Faculdade de 
Ciências Sociais), Pós ‑Graduada em 
Gestão das Organizações Sociais 
(Universidade Lusíada) e Mestre em 
Serviço Social (Universidade Católi‑
ca Portuguesa  ‑ Faculdade de Filoso‑
fia e Ciências Sociais). Directora Téc‑
nica das respostas sociais Serviço de 
Apoio Domiciliário e Estrutura Resi‑
dencial Para Pessoas Idosas da Santa 
Casa da Misericórdia de Montalegre.

o livro «Bullying sénior – 
emergência e preocupações 
acerca de um fenómeno 
(des)conhecido»

apresentação do livro pela 
prof.ª dr.ª alexandra esteves 
Professora auxiliar da UCP  ‑ Braga

“Gostaria, antes de mais, de cum‑
primentar todos os presentes e, em 
particular, as autoras premiadas, a 
Dra. Ana Lígia e a Dra. Ana Barroso.
Cabe ‑me a grata tarefa de falar sobre 
a obra da Dra. Lígia Cunha, intitulada 
Bullying Sénior – Emergência e preo‑
cupações de um fenómeno desco‑
nhecido, que agora é dada à estampa. 
Espero que a minha intervenção não 

seja prejudicada pela circunstância de 
ter sido sua orientadora durante o 
percurso académico que culminou 
na atribuição do grau de mestre. 
Contudo, esse receio até nem terá 
muita razão de ser, visto que a Dra. 
Lígia sempre assumiu uma postura 
de grande liberdade intelectual, não 
se deixando condicionar ou limitar 
por preconceitos ou dogmas estabe‑
lecidos, mas, pelo contrário, revelou 
autonomia, criatividade, inovação, ou 
seja, requisitos que se pretende e 
espera que sejam evidenciados por 
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quem se propõe preparar uma dis‑
sertação de mestrado.
Não acompanhei a Dra. Ana Lígia na 
fase da licenciatura, mas, a partir de 
considerações feitas por alguns dos 
seus docentes, construi a imagem de 
uma pessoa responsável, dedicada, 
trabalhadora, com um forte sentido 
de comprometimento. No entanto, 
posso testemunhar que esses predi‑
cados se mantiveram no segundo ci‑
clo, ou seja, no mestrado em Serviço 
Social, e aos quais acrescentaria uma 
grande maturidade, uma caracterís‑
tica muito marcante da Ana Lígia, 
que se evidencia na atitude reflexiva 

face à sociedade e aos problemas 
que dela emergem. 
Entretanto, importa salientar que 
todo o seu percurso académico 
foi feito a par, e sem prejuízo, dos 
seus afazeres profissionais, o que, 
naturalmente, lhe exigiu um esforço 
suplementar de modo a poder con‑
ciliar as suas obrigações laborais e 
académicas. 
Se bem me lembro, a Ana Lígia sen‑
tiu alguma dificuldade na escolha do 
objeto do seu projeto de disserta‑
ção. Vencida essa hesitação, decerto 
com a ajuda da sua vivência pro‑
fissional, acabou por optar por um 

tema com a marca da originalidade 
no contexto académico do nosso 
país: o bullying sénior. Ora, sendo o 
conceito de bullying já sobejamente 
conhecido e comentado em con‑
texto escolar e laboral, não deixa de 
surpreender que se aplique também 
a contextos que, à partida, se afigu‑
ram improváveis, como é o caso dos 
lares, as estruturas residenciais para 
idosos. Entendido como qualquer 
forma de violência, física ou psico‑
lógica, exercida de forma repetida 
e intencional, sem uma razão ou 
motivação evidentes, por um ou 
mais indivíduos contra uma ou mais 
pessoas, o bullying estava associado 
a certas faixas etárias, grupos sociais, 
contextos e práticas, ainda não tinha 
sido analisado na chamada terceira 
idade e num contexto institucional 
associado aos idosos.
Antes de entrar na obra propria‑
mente dita, gostaria de fazer uma 
breve reflexão sobre os idosos e as 
estruturas residenciais que lhes es‑
tão destinadas. Pela minha formação 
académica, estou habituada a olhar 
para o tempo passado, sem, no en‑
tanto, perder de vista o presente 

e o futuro. Por norma, não recuo 
muito, vou até ao século XVIII. Em 
trabalhos recentes, fui levada a re‑
fletir sobre a velhice e a criação de 
instituições para acolher os idosos 
desamparados, que a família, devido 
a múltiplas razões, não conseguia 
sustentar ou proteger. Nessa viagem 
pelos tempos idos, constatei, por 
exemplo, que o homem do Antigo 
Regime encarava a morte com na‑
turalidade e, pelo menos aparen‑
temente, não a temia, dado o seu 
caráter rotineiro, e aceitava ‑a em 
nome de crenças religiosas. Durante 
muito tempo, não sentiu necessi‑
dade de dividir a sua existência em 
etapas, em ciclos de vida, porque o 
imprevisto era quase certo e, por 
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isso, seria utópico definir objetivos 
para uma determinada faixa etária. 
Por conseguinte, o conceito de ido‑
so é mais uma construção social e 
uma realidade cultural do que um 
fenómeno biológico, dado que o 
velho do passado não corresponde 
certamente ao de hoje. No século 
XVIII, em Portugal, ser velho era 
definido como “o que está na idade 
que se segue à de varão. Na idade de 
sessenta anos, o homem he velho, o 
cavallo nos vinte”. Deste modo, em 
setecentos, quando falamos de ido‑
sos, referimo ‑nos a indivíduos com 
60 ou pouco mais anos de idade. 
O passado histórico é, assim, deter‑
minante na variabilidade da conce‑
ção da velhice, na forma como esta 
vai sofrendo mutações ao longo 
dos tempos, determinadas por con‑
dicionantes económicas, sociais e 
políticas. Homens e mulheres não 
entravam na velhice em simultâneo 
nem apenas em resultado da idade, 
mas antes em função de outros fa‑
tores. Assim, uma mulher velha era 
uma mulher que se esgotava na pro‑
criação; o homem era considerado 
velho quando já não tinha forças 

para pegar em armas ou quando es‑
tava incapaz de amanhar a terra ou 
trabalhar na oficina. 
Apesar do elevado número de 
fontes ao dispor, que vão desde 
tratados médicos, passando por do‑
cumentos legislativos até aos textos 
literários, pouco se tem escrito so‑
bre os idosos e, em particular, sobre 
as condições em que viviam o ocaso 
da existência. Para essa omissão 
concorre o facto de, até à época da 
industrialização e do crescimento 
urbano, prevalecer o que muitos 
designam de “velhice invisível”, que 
nalgumas sociedades se manteve 
até ao século XX, como é o caso 
de Portugal. Era uma velhice anco‑
rada em estratégias familiares, que 
homens e mulheres procuravam 
acautelar com base num património 
passível de transmissão mediante o 
cumprimento de certas condições.
A partir do século XIX, dá ‑se um 
conjunto de transformações, na 
sequência da revolução industrial e 
da deslocação das populações para 
o espaço urbano, que acabaram 
por comprometer a continuidade 
da família alargada e do elemento       

patrimonial como garante do ampa‑
ro na velhice. Aliás, essas mudanças 
ditarão o reconhecimento de uma 
nova etapa da vida  ‑ a terceira idade  ‑, 
na qual, pela perda da força anímica e 
física, o indivíduo, enquanto ser pro‑
dutivo, deixa de ser considerado útil.
 No sentido de proteger os idosos, 
em particular os desprovidos dos 
apoios familiares e informais de ou‑
trora e, consequentemente, caídos 
numa situação de abandono, muitos 
países europeus lançaram medidas 
sociais e respostas assistencialistas, 
materializadas, no século XIX, na 
fundação de instituições com a de‑
signação de asilos para os desvalidos.

A noção de desamparo parece qua‑
se adstrita ao século XIX, como 
resultado das transformações que 
nele tiveram lugar. No entanto, ela 
também se inscreve no Antigo Regi‑
me, agravada pela ausência de medi‑
das de proteção social por parte do 
Estado. Por outro lado, esta tendên‑
cia para a demarcação de diferentes 
etapas que marcam a vida humana é 
uma construção moderna. Tal como 
não se reconhecia, até ao século 
XVIII, a noção de infância, também 
não se considerava a existência de 
uma “terceira idade”, o que conduz 
a limitações na existência de fontes 
sobre esta fase da vida.
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Dada a escassez de estudos especí‑
ficos e de conclusões devidamente 
sustentadas, ainda hoje é difícil fazer 
a história da velhice em Portugal. 
Todavia, os trabalhos sobre as Mi‑
sericórdias mostram o importante 
papel que estas instituições têm 
desempenhado na assistência aos 
idosos, não apenas no plano mate‑
rial, mas também espiritual. 
Num tempo em que a intervenção 
do Estado na área assistencial era    

diminuta, as ações individuais, ditadas 
pela prática da caridade, assumiam 
particular relevância. As boas ações 
eram um elemento abonatório a 
favor da salvação da alma e da abre‑
viação das provações do Purgatório. 
Por isso, homens e mulheres, dentro 
das suas possibilidades, tornavam ‑se 
benfeitores e deixavam donativos 
a instituições que se dedicavam a 
obras assistenciais, nomeadamente a 
Misericórdias e hospitais, que, deste 

modo, contavam com uma impor‑
tante fonte de financiamento para a 
sua atividade beneficente. 
Chegados ao século XX, a questão 
da “velhice visível” torna ‑se mais 
preocupante, fruto de um conjun‑
to de circunstâncias associadas à 
mudança social. Referimo ‑nos não 
apenas à industrialização ou à urba‑
nização, mas igualmente a transfor‑
mações sociais, como a alteração 
do papel da mulher, agora inserida 
no mercado laboral e sem a dispo‑
nibilidade de outrora para atender 
às necessidades familiares que 
passarão a ser cumpridas por uma 
realidade institucional mais com‑
plexa, que conduzem à necessidade 
de respostas para crianças, doentes, 
convalescentes e idosos. Há ainda 
que fazer referência a dois fatores 
que, em novecentos, contribuirão 
para as mudanças sociais: a generali‑
zação do Estado Social, que garante 
uma maior proteção para enfrentar 
contingências e riscos que poderão 
afetar a vida humana, e a revolução 
terapêutica, possibilitada por várias 
descobertas no campo da medicina, 
nomeadamente da penicilina, que 

vai permitir o controlo de doenças, 
até então mortais, com o recurso a 
antibióticos. 
Graças às melhores condições de 
vida e aos avanços da ciência, em 
particular, da medicina, o Homem 
passou a viver mais. Chegados aos 
tempos hodiernos, verifica ‑se que 
há cada vez mais idosos e que vivem 
cada vez mais tempo, o que nos tem 
obrigado a repensar o conceito e o 
significado. A longevidade e o peso 
demográfico fazem com que este 
grupo tenha um maior peso social: 
falamos em turismo sénior, produ‑
tos e soluções específicas para a 
terceira idade. Até temos partidos 
dos reformados. Todavia, a presença 
desta expressão não é sinónimo de 
políticas sociais adequadas às ne‑
cessidades deste grupo, o que leva 
a que alguns fenómenos ligados aos 
mais velhos continuem a ser enca‑
rados como um mal menor ou até 
ignorados. 
Por outro lado, relativamente às resi‑
dências para idosos, continua a existir 
algum preconceito pela sua associa‑
ção a estruturas asilares, desprovi‑
das de conforto físico e emocional, 
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relacionadas com a permanência de 
um corte social que é feito através 
da assunção de uma nova identidade, 
o que leva os idosos a ingressarem 
nestas instituições quase como so‑
lução de último recurso, em idade 
já avançada. Face às transformações 
sociais e a crescente dimensão da 
“velhice visível”, as ERPIS serão a mo‑
rada, mais ou menos provisória, de 
muitos e, por isso, deverão ter mais 
visibilidade, para que os problemas 
que ocorrem dentro das suas portas 
adquiram um outro significado e se‑
jam devidamente tratados. 
Como esta não é realidade de hoje, 
alguns dos seus fenómenos são      

ignorados, escondidos, arredados 
do protagonismo social. Caberá, por 
conseguinte, aos investigadores e 
académicos de diversas áreas, no‑
meadamente, da história, da sociolo‑
gia, da antropologia, da economia, do 
serviço social, da teologia conferir 
uma maior visibilidade a este grupo 
e aos seus espaços, através de proje‑
tos de investigação e da publicitação 
dos resultados alcançados. 
Importa, afinal, realizar estudos 
como o que foi levado a cabo pela 
Ana Lígia. As dificuldades que en‑
frentou, sobretudo na fundamen‑
tação da temática, são reveladoras 
da falta de trabalhos nesta área. 

Por sua iniciativa, contactou inves‑
tigadores estrangeiros que consigo 
partilharam informação sobre tema, 
dado que em Portugal a questão do 
bullying estava centrada em certas 
faixas etárias e conotada com cer‑
tos espaços. 
Como nos refere a Ana Lígia, a sua 
investigação, que deu origem ao li‑
vro agora publicado, centrou ‑se na 
identificação e compreensão das 
práticas de bullying sénior entre pa‑
res, tendo como população alvo um 
grupo de idosos institucionalizados 
do Lar de S. José da Santa Casa da 
Misericórdia de Montalegre. 
Após a introdução do leitor no tema 
que se propõe tratar, incluindo, en‑
tre outros contributos, a clarificação 
do objeto de estudo e dos objetivos 
a atingir, a justificação da escolha, o 
estado da arte, a definição de alguns 
conceitos ‑chave e a aproximação a 
teorias explicativas do fenómeno do 
bullying, a autora expõe, no capítulo 
seguinte, as técnicas e os métodos 
utilizados na investigação levada 
a efeito. Entre os objetivos que se 
propunha atingir, constam, e passo a 
citar, os seguintes:

• Identificar a incidência, as carac‑
terísticas e demais variáveis sub‑
jacentes à existência de bullying 
sénior num grupo de idosos 
institucionalizados;

• Diagnosticar os possíveis fato‑
res causais e efeitos do bullying 
sénior entre os idosos institu‑
cionalizados no Lar de São José; 

• Promover a consciencialização 
dos principais interventores do 
Lar de São José (utentes, fami‑
liares, trabalhadores/chefias) 
sobre a problemática do bullying 
sénior; 

• Contribuir para a elaboração 
de um referencial estratégico 
para prevenção de práticas de 
bullying sénior no Lar de São 
José.

A concretização deste conjunto 
de objetivos está bem patente na 
obra que a Ana Lígia coloca à nossa 
disposição. 
Saliente ‑se que, na apresentação 
dos conceitos, a autora procura de‑
monstrar, através de uma pesquisa 
conceptual apurada, que o bullying 
pode manifestar ‑se ao longo de 
diferentes etapas da vida, desde a 
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infância à idade adulta, incluindo a 
velhice, e em diferentes contextos, 
nomeadamente, escolar, laboral, pri‑
sional. Ainda a este propósito, refere 
que os estudos sobre os abusos aos 
idosos têm aumentado, mas a inves‑
tigação sobre a matéria permanece 
adormecida, sendo que a própria 
definição de abusos de idosos não é 
consensual, tornando ‑se difícil a sua 
clarificação. 
Como refere a Dra. Ana Lígia, 
existem diferentes categorias de 
bullying (físico ‑bater, empurrar, rou‑
bar; verbal–insultos, ameaças; não 
verbal ‑exclusão, utilização de uma 
linguagem corporal intimidatória). 
No caso dos idosos, tem lugar so‑
bretudo em: centros de dia; associa‑
ções recreativas; e lares.
Nestes espaços ocorrem três tipos 
de bullying: entre idosos; do idoso 
para com o pessoal auxiliar; e do 
pessoal auxiliar para com os idosos.
Todos os tipos de bullying deixam 
marcas, mais ou menos visíveis, so‑
bretudo sob o ponto de vista físico 
e emocional. 
No capítulo destinado à apresen‑
tação e análise dos resultados, a 

Dra. Ana Lígia faz referência ao 
perfil físico, psicológico e social 
dos protagonistas de bullying, ao 
modus operandi do bullying sénior, 
procurando identificar ocorrências, 
características, fatores causais, efei‑
tos e outras variáveis subjacentes à 
existência de bullying sénior. Neste 
capítulo, são facultados ao leitor 
dados importantes para a com‑
preensão deste fenómeno, incluindo 
as razões para que, de certo modo, 
seja ignorado, uma vez que se trata 
de uma ocorrência mais verbal e 
relacional do que física, que envolve 
a exclusão, a propagação de boatos 
e os comentários depreciativos. O 
silenciamento das vítimas é também 
aqui uma característica, explicado 
pelo medo e receio de represálias e 
por se considerar que os efeitos da 
denúncia seriam nulos.
No quarto e último capítulo, assi‑
nala, entre outros aspetos, alguns 
dos momentos mais marcantes da 
política social em Portugal e, em 
particular, em relação aos proble‑
mas da população idosa; aborda di‑
versas questões das políticas sociais 
e apresenta possíveis contributos 

para a prevenção e combate de prá‑
ticas de bullying sénior, atribuindo 
ao serviço social um papel de relevo 
nesse domínio. 
De referir que Portugal não apre‑
senta, com exceção de uma ou 
outra medida, uma política global 
de combate ao bullying, nas suas 
diferentes versões, incluindo na 
versão sénior. Indo de encontro aos 
objetivos da sua investigação, a Dra. 
Ana Lígia enumera um conjunto de 
medidas que poderiam ser aplicadas, 

alerta para a proliferação deste fe‑
nómeno, considera que as respostas 
e os equipamentos sociais que têm 
surgido ainda são insuficientes para 
as necessidades do país e reclama 
o reconhecimento e a valorização 
profissional do pessoal auxiliar que 
trabalha nas estruturas residenciais 
para idosos.
A autora termina com uma nota 
sobre o papel que o Serviço Social 
poderá desempenhar junto dos 
idosos e dos profissionais que lidam 
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com eles na prevenção do bullying. 
E acrescenta um conjunto de estra‑
tégias, que de seguida se explicitam, 
que poderão ser usadas, precisa‑
mente, para prevenir e combater o 
fenómeno do bullying.
A nível institucional: Sensibilizar 
colaboradores, utentes e seus fa‑
miliares para a problemática do 
bullying sénior e para a importância 
da sua prevenção; Alertar para os 
constrangimentos inerentes à insti‑
tucionalização e à partilha de espa‑
ços; Estabelecer regras de conduta 
para utentes e colaboradores; Im‑
plementar políticas organizacionais 
que contribuam para a redução de 
práticas de bullying (e. g. restringir a 
reserva de cadeiras); Adotar e publi‑
citar uma política de tolerância zero 
para práticas de bullying;  Facultar 
formação aos colaboradores que 
ajude a identificar e a lidar com o 
bullying; Encorajar os utentes e co‑
laboradores a denunciarem práticas 
de bullying; Definir e implementar 
estratégias para reportar e resol‑
ver incidentes de bullying; Criar 
e divulgar materiais informativos           

(panfletos e afins); e, Acautelar a vi‑
gilância dos espaços.
Estratégias ao nível do agressor: 
Criar mecanismos impeditivos de 
práticas de bullying; Disponibilizar 
formas apropriadas de libertação 
das frustrações; Identificar formas 
alternativas que possibilitem ao 
agressor sentir controlo; Fomentar 
o desenvolvimento de competên‑
cias comunicacionais positivas (co‑
municar de forma menos agressiva); 

Promover o desenvolvimento da 
empatia; Ajudar a expandir o grupo 
de amigos; Aplicar metodologias de 
justiça restabelecedora; e, Propor‑
cionar e acompanhar terapia na área 
da psicologia.
Estratégias ao nível da vítima: Facul‑
tar técnicas de assertividade; Apoiar 
e facultar terapia na área da psicolo‑
gia; Criar mecanismos facilitadores 
de denúncia; Encorajar a autodefe‑
sa e empowerment; Proporcionar 
meios para estabelecer a identidade 
pessoal; Desenvolver mecanismos 
que fomentem a autoestima; Facili‑
tar a aquisição de competências de 
evitamento da vitimização; e, Poten‑
ciar a criação de laços no grupo de 
pares.
Para concluir, gostaria de felicitar a 
Ana Lígia pelo trabalho de elevada 
qualidade que põe à disposição do 
leitor e desafiá ‑la a prosseguir na 
senda da investigação sobre a temá‑
tica que serviu de motivo para a sua 
dissertação de mestrado. Até por‑
que, como se costuma dizer, tudo 
vai do começar…”.   
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obtidos aludindo ao perfil físico, 
psicológico e social da tríade de 
protagonistas inscritos nas práticas 
de bullying, ao modus operandi 
atentando, ainda, a identificação da 
ocorrência, características, fatores 
causais e demais variáveis implica‑
das no bullying sénior. Assinala di‑
versas questões relacionadas com 
a política social em Portugal e finda 
com alguns contributos, ainda que 
bisonhos, para a prevenção e com‑
bate do bullying sénior.

EC: Que contributos pode apresen-
tar para este fenómeno que refere 
como “(Des)Conhecido”?

alC:  A atividade investigativa leva‑
da a cabo, e que ora se dá à estam‑
pa, não alvitra um certo nível de 
inovação ou singularidade pela sua 
temática central, mas, antes, pela 
abordagem desta à luz da violência 
interpessoal entre pares seniores.
Durante décadas o bullying este‑
ve essencialmente circunscrito à 
idade escolar tendo gradualmente, 
e de forma nefanda, alargado o 
seu escopo a outros contextos. 
O bullying é um fenómeno mul‑
tifacetado que se reveste de uma 
capacidade de evoluir e de se re‑
configurar ao longo dos tempos 
e de acordo como as mudanças 

Editorial Cáritas (EC): Autora do 
livro “Bullying Sénior – Emergência 
e Preocupações acerca de um Fenó-
meno (Des)Conhecido”

ana lígia da Cunha (alC): A rele‑
vância do livro “Bullying Sénior – 
Emergência e Preocupações acerca 
de um Fenómeno (Des)Conheci‑
do” reside, ao que se julga, na atua‑
lidade do seu tema e na pretensão 
deste em atribuir ao serviço social 
um papel de relevo na prevenção e 
combate do bullying sénior. 
O livro aborda, na sua essência, 
a violência interpessoal recaindo 
na identificação e compreensão 
das diversas nuances inscritas nas 
práticas de bullying entre pares 
seniores institucionalizados numa 

Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas (ERPI).
De linguagem simples e acessível 
o seu conteúdo introduz ao leitor 
a temática do bullying sénior onde 
se incide, entre outros aspetos, e 
como subjaz na investigação na 
área das ciências sociais, na cir‑
cunscrição do objeto de estudo, 
seus objetivos e justificação do 
tema de eleição. Ao longo dos seus 
capítulos discorre ainda, o esta‑
do da arte, a definição de alguns 
conceitos ‑chave e a abordagem 
de algumas teorias explicativas 
acerca do, pernicioso, fenómeno 
do bullying. Aflorando as técnicas 
e métodos de investigação utiliza‑
dos é feita, seguidamente, a apre‑
sentação e análise dos resultados 

À conversa com

ana lÍgia da cunha
autora do livro “Bullying sénior – emergência 
e preocupações acerca de um fenómeno (des)
conhecido”
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sacrifício onde se depositaram cer‑
tas espectativas e se despendeu de 
tempo e esfoço, mas que culminou 
com um deleitoso sentimento de 
realização.  
Vencer a I edição do Prémio David 
de Oliveira Martins supera qual‑
quer expectativa que tenhamos es‑
boçado no início da jornada inves‑
tigativa e presenteia ‑nos com um 
aprazível sentimento de validação 
de todo o empenho depositado 
neste projeto académico. Estamos 
verdadeiramente lisonjeados e 
gratos por tamanho reconheci‑
mento tanto mais por se tratar 
de um prémio que rememora tão 

ilustre e abnegada individualidade 
que desenvolveu notáveis ações de 
carácter social, pastoral e religioso.   
Somos, pois, gratos por tamanha 
honra. 

Portuguesa
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societais inscrevendo ‑se, por isso, 
numa multiplicidade, reiteramos, 
de contextos e faixas etárias.
É nosso desejo que o livro “Bullying 
Sénior – Emergência e Preocu‑
pações acerca de um Fenómeno 
(Des)Conhecido” possa contribuir 
essencialmente para a conscien‑
cialização social e institucional no 
sentido de possibilitar que as práti‑
cas de bullying senhor não passem 
despercebas despoletando a imple‑
mentação de estratégias para a sua 
contenção.
Mais se advoga que seria de extre‑
ma significância que a investigação 
realizada pudesse, não só, contri‑
buir para dar o mote ao desbravar 
das lides investigativas nesta maté‑
ria, que se encontra ainda pouco 
estudada e por isso, potenciando 
um certo vazio no conhecimento 
cientifico, numa temática que e se 
afigura, na nossa perspetiva, dotada 
de uma indiscutível atualidade e 
relevância social, passível de sus‑
citar interesse na sociedade em 
geral mas com especial incidência 
em todos quantos se relacionam 
ou exercem um papel junto da 

população idosa, mas também, 
pudesse igualmente contribuir 
para destacar os contributos que 
o serviço social poderá acrescer 
em diversas matérias no domínio 
do bullying sénior, nomeadamente 
nas questões de política social e 
outros mecanismos passíveis de 
auxiliar na prevenção e combate 
de práticas de bullying sénior. 
 
EC: Como se sente enquanto ven-
cedora da I edição do Prémio David 
de Oliveira Martins?

alC: O percurso académico em 
estudos de segundo ciclo, realiza‑
do no Centro Regional de Braga 
da Universidade Católica Portu‑
guesa – Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais, mostrou ‑se, ainda 
que deveras gratificante e profícuo, 
singularmente árduo visto que, a 
conjugação das vicissitudes, quer 
pessoais como profissionais, nem 
sempre se compadecerem da dese‑
jada sequência temporal necessária 
para conjugar o seu trato de forma 
cadenciada e ideal. Foi, indelevel‑
mente, um percurso trilhado com 
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