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Fafe Morta durante assalto em casa
Uma mulher, de 91 anos, morreu, este fim de semana, durante um assalto à sua residência, no centro de Fafe. Ao
que tudo indica, os ladrões agrediram a idosa e vasculharam a casa toda durante a madrugada de sexta-feira para
sábado. Roubaram pelo menos um televisor e deixaram a
dona da casa morta no quarto da habitação. Maria Gracinda foi encontrada no domingo à tarde, por um sobrinho,
que foi chamado depois de as vizinhas terem estranhado
a sua ausência. A Polícia Judiciária investiga.

Violência Recomendações com dez medidas sobre
segurança são entregues nas próximas semanas
ao Governo. Sucedem-se casos nos últimos dias

20 idosos
agredidos
todas as
semanas
Alexandra Panda

alexandre.panda@p.pt

são vitimas de violência todos os
dias. A esmagadora maioria
(77,2%) são mulheres que têm uma
idade média de 75 anos e meio.
"Precisamos de planos de ação
para combater os fenómenos. Isso
faz falta claramente. No caso especifico de pessoas idosas, diria
que muito ou quase tudo ainda
está por fazer, quer em termos de
prevenção, quer de promoção (kis
direitos e proteção e também ter
políticas para prevenir a violência", adiantou ao IN João Lázaro,
presidente da APAV, para quem
"muitas das vezes os autores dessa violência são do circulo mais
próximo das vitimas".

1. Só no ano passado, mais de mil
idosos foram violentamente agredidos, quer durante roubos, quer
em contexto de violência doméstica. A média, de 20 agressões semanais e que tem vindo a aumentar ao longo dos anos, já levou sucessivos governos a tentar reforçar a legislação sobre a proteção
de idosos. Nas próximas semanas.
o Executivo vai receber as recomendações sobre Estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável, com uma dezena de
medidas a adotar para travar a
violência contra idosos.
Nos últimos dias, vários idosos Políticas de prevenção
foram agredidos com violência, Na tentativa de travar esta violênao que tudo indica, em contextos cia, João La7áro vê na redefinição
de roubo. Duas das vitimas aca- das políticas de proximidade uma
baram por morrer, como aconte- solução. "No que diz respeito a siceu, anteontem à noite, com uma tuações de roubo e de furto, tudo
mulher de Estarreja (ler texto ao tem a ver com o isolamento das
lado). num cenário de extrema populações. Com as políticas de
violência: o seu corpo foi escondi- proximidade não meramente podo numa arca frigorífica. Estas liciais. Não é o factõ apenas da
mortes vêm engrossar as estatís- GNR passar nos locais. É claraticas da violência contra idosos, mente uma boa ação da GNR, mas
muitas vezes a viver sozinhos e temos de ter de uma forma inteindefesos.
grada de políticas de proximidade.
De acordo com os números da Essas vitimas são potenciais alvos
Associação Portuguesa de Apoio à ou para larápios mais pontuais ou
Vítima (APAV). relativos ao ano então para organizações criminopassado, pelo menos três idosos sas mais organizadas". refere.

Maioria dos idosos agredidos são vítimas de roubos. Mulheres lideram a estatística dos casos mais graves

Portugal na lista negra da Europa
• Um estudo sobre o impacto da violência na qualidade de vida
das pessoas idosas revelou que Portugal ocupa o lugar de destaque no relato de episódios de violência severa, a nível físico e financeiro. A investigação do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Mid Sweden University Incidiu sobre mais de
quatro mil indivíduos, com idades entre 60 e os 84 anos, de sete
países europeus (Alemanha, Grécia, Itália, Lituânia, Espanha,
Suécia e Portugal). De acordo com Joaquim Soares, um dos investigadores,"diversos estudos mostram que a qualidade de vida
é influenciada pela exposição à violência, mas são poucos os que
analisaram o seu impacto nos idosos". Os resultados mostram
que quase metade (45,5%) dos participantes refere ter tido pelo
menos uma experiência de violência durante a vida adulta. A
agressão psicológica é a mais comum (34,5%), seguida da violência financeira (18,5), física (11,5%) e sexual (5%).

Foi nesse sentido que, em 2015.
o então Governo de Pedro Passos
Coelho aprovou uma resolução
prevendo a repressão de todas as
formas de violência, abuso, exploração ou discriminação e a criminalização do abandono de idosos.
No entanto, o plano ficou em -banho-maria" com o atual Governo.
que quis tornar o projeto mais
abrangente. envolvendo as áreas
da saúde e da segurança social.
Foi criado um grupo de trabalho sobre Estratégia nacional para
o envelhecimento ativo e saudável, que, sabe o IN, prevê uma dezena de medidas para combater a
violência contra idosos. <o
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'50S pessoa
idosa" com mais registos

Idosa fica
sem 13 mil euros

Amarrados
com cabos elétricos

Em três anos de existência, o serviço
SOS pessoa idosa, da Fundação Bissaya e Barrem, contabilizou 416 pedidos de ajuda, que originaram 312
processos de acompanhamento.
O número de apelos tem registado
um "aumento significativo" de ano
para ano.

Um assaltante ameaçou uma mulher
de 79 anos com uma arma branca e
levou-lhe todas as poupanças (13 mil
euros) que guardava na cozinha e
num galinheiro anexo à sua casa, anteontem, em Mouquim, Famalicão. A
idosa foi ameaçada com uma faca
por um indivíduo que usava capacete.

Custódia, de 86 anos, e Francisco, de
89, acamado, viveram momentos de
terror quando, há três meses, quatro
indivíduos entraram no quarto onde
dormiam, em Beja, e lhes roubaram
as joias e o dinheiro que tinham em
casa. Foram amarrados com cabos
elétricos pelos ladrões.

flash:

1009
idosos
foram agredidos em 2016, de acordo
com os dados estatíticos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Em 2015, tinham sido 977 a sofrer
episódios de violência, na maioria dos
. casos perpetrados por familiares.

Esta rreja Autoridades suspeitam de ajuste de contas no crime de Salreu, mas não descartam hipótese de roubo

"Quando abriu a arca,
viu a dona Lurdes morta"

Carlos Pelares
Psicólogo e professor
em Psicologia criminal

Salomá Filipe'
policia@jn.pt

"Ainda há ideia
que guardam
dinheiro
e ouro em casa"
Como se pode explicar o

facto de haver cada vez
mais Idosos vitimas de
assaltos?

É. uma população muito
mais vulnerável, muito
mais frágil. A capacidade
reativa é menor e ainda
eydste aidela de que os
idosos guardam ouro e
dinheiro em casa. Os
delinquentes preferem
roubar pessoas mais frágeis
que não vão oferecer
resistência e os idosos, tal
como os deficientes, são
mais facilmente assaltáveis.
lá tem havido assaltos a
deficientes, no mesmo
sentido.

papéis espalhados. E também o
resto da habitação tinha os pertences da idosa remexidos. No entanto, o que, à primeira vista, aparentava ser um cenário de roubo,
Seguido de homicídio com ocultação de cadáver, poderá ter-se tratado de um ajuste de contas.

› Dentro de uma arca frigorifica,
morta e com o corpo congelado.
Foi assim que Maria de Lurdes
Marques, de 80 anos, foi encontrada na sua casa, em Salreu, Estarreja, anteontem, ao final da tarde.
Devido aos conflitos que a idosa lá tinha sido agredida de noite
tinha com a vizinhança, as autori- "Há uns tempos, ela acusou um
dades acreditam que o homicídio homem de lhe ter roubado o atrepoderá ter-se tratado de um ajus- lado que usava para ir vender trete de contas, mas não descartam a moços. Chamou-o de ladrão na
rua, ele deu-lhe duas chapadas,
hipótese de assalto.
O alerta foi dado por uma em- ela caiu e foi para o hospital. Depregada de Maria de Lurdes, que pois, processou-o", recordou ouestranhou o facto de a idosa não tro vizinho. Além disso, Lurdes
ter atendido o telefone durante o também terá intentado uma ação
fim de semana. Por isso, depois de contra outra mulher, que acusou
entrar na habitação, acompanha- de lhe ter roubado pertences do
da pelo irmão da vítima, e de não interior da casa. "Há pouco temdescobrir o seu paradeiro. deu o po, entraram-lhe em casa de noialerta à GNR. "Foi um guarda que te e bateram-lhe, para a calar. Ela
lhe perguntou se ela já tinha visto às vezes arranjava conflitos por fana arca congeladora. Quando a lar demais da vida dos outros, mas
abriu, viu a dona Lurdes lá mor- não merecia isto", concluiu.
Devido à congelação, as autorita", contou, ao IN, um vizinho.
Segundo o IN apurou, a arca es- dades não encontraram, à primeitava trancada, mas tinha a chave ra vista, sinais de agressão. Só a
na fechadura. Em cima, estava a autópsia poderá determinar as
carteira de Maria de Lurdes, com causas da morte. :comia.° PAULO COSIA

Policia Judiciária está a investigar o crime, que ocorreu na casa da vitima

vitima :
Maria de
Lurdes
Marques
80 ANOS
SALREU,
ESTARREJA

O dano psicológico
do assalto para os idosos
é maior?

Quanto maior é a
vulnerabilidade, maior é a
probabilidade de produzir
mudo na vida das vítimas. É
normal que uma pessoa que
sofre um assalto precise de
apoio para retomar uma
vida normal. Isso em
qualquer idade. Nos idosos,
pode haver mais danos
psicológicos, com medo de
sair à noite ou de sair à rua.
Costumo usar esta imagem
para explicar: o assaltante
nunca tem o tamanho real.
tem sempre o tamanho do
medo da vitima. Quanto
mais frágil a pessoa for,
mais forte representa o
Outro.

mulher com fio
enquanto dormia
Pelas 7.40 horas. Celeste arranjou forças para sair e pediu ajuda
na casa da filha, Graciete, que
mora ao lado. Foi socorrida pelos
bombeiros de Vagos e levada ao
hospital, em estado grave.
"Estava muito maltratada, toda
pisada, com marcas no pescoço e
a garganta inflamada. Mal conseguia falar, mas contou que lhe pu-

um fio elétrico na garganta", relatou um familiar. No travesseiro ficaram marcas de sangue e
a casa foi "revirada".
A GNR fechou a habitação, passando depois o caso para a Pl. As
autoridades estão a apurar o que
foi levado pelos ladrões, além de
uma peça em ouro que a idosa trazia. Suspeita-se que os ladrões saltaram um muro nas traseiras,
onde foram encontradas pegadas.
De seguida, forçaram uma janela
e entraram na habitação.
Na freguesia, há relatos de furtos.
"Tem acontecido todas as semanas.
Entram nas casas, mas geralniente
é quando não está ninguém e não
há noticia de agressões", explicou
um popular. ZULAY COSTA
seram

Tentaram matar

VAGOS Uma idosa de 86 anos foi
violentamente agredida num assalto, ontem de madrugada, no interior decasa, em Fonte de Angeão, Vagos. Celeste Cruz reside
sozinha e foi surpreendida enquanto dormia. Viu "umas mãos",
antes de ser espancada e quase ter
sufocado devido a um fio que lhe
amarraram ao pescoço.

Maria de Lurdes era divorciada, não
tinha filhos e vivia sozinha. Apesar da
idade, era uma pessoa ativa e vendia
regueifas e tremoços no centro da localidade, motivo pelo qual era muito
conhecida em Salreu. Era visitada,
com frequência, pelo Irmão, de Pardilhó, e tinha uma empregada.

Mulher de 86 anos foi atacada na sua
casa, de madrugada, e ficou sem ouro
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Diretor Afonso (alões • Dirder-arcutin Domingos de Andrade • Sidireteres Davtd Pontes, lnés Cardoso e Pedro Ivo Carvalho • hem de kie Pedro Pimentel
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Notícias

Casa
da Música
com 120
concertos
de verão
e metade
são grátis

e Corgina

vão ser pais

• Um ano após entrada em vigor, há escolas de condução que não sabem como ministrar os cursos • Demora
no processamento das multas pode explicar atrasos • Apesar das novas regras, sinistralidade aumentou Nina 8

Carta por pontos
Nenhum condutor foi
punido com formação

Centro Social
de Miragaia
fecha e deixa
sem apoio
várias famílias
Instituição ajuda 200 pessoas,
entre idosos e crianças. População
revoltada escreve ao bispo Pagina 22

Malária Cientistas
portugueses mais
perto de encontrar
uma vacina eficaz
Página 6

Cimeira Portugal
e Espanha
partilham ofertas
de emprego
Página 12

Saúde Surto de
sarna no hospital
de Viseu fecha
ala de ortopedia

Vinte idosos
agredidos
por semana
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. Porto Casillas
ainda não decidiu
se quer ficar na
baliza do Dragão

Mulher encontrada morta numa arca
congeladora em Estarreja
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Medidas para travar a violência contra os idosos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a508be19-e579-4360-86fba57dcfee4972&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Em média, por semana, 20 idosos são violentamente agredidos. Só no ano passado mais de mil
sofreram algum tipo de agressão física. De acordo com o Jornal de Notícias o Governo vai receber as
recomendações sobre a estratégia para o envelhecimento ativo e saudável.
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2017-05-31 09:35
TVI - Diário da Manhã , 2017-05-31 07:48
TVI - Diário da Manhã , 2017-05-31 09:36
TVI 24 - Notícias , 2017-05-31 10:04
TVI 24 - Notícias , 2017-05-31 11:12
TVI 24 - Notícias , 2017-05-31 12:09
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Medidas para travar a violência contra os idosos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a645146-2365-47a8-97f215eb7c0cc8e2&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Vão ser entregues ao Governo nas próximas semanas 10 medidas para combater a violência contra
idosos. As recomendações incluem medidas sobre segurança numa altura em que cerca de 20 idosos
são agredidos todas as semanas. Os números são da APAV e são divulgados hoje pelo Jornal de
Notícias.
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-05-31 11:07
RTP 3 - Jornal das 12 , 2017-05-31 12:17
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Violência sobre idosos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdf35160-f5e7-4a74-b06a3405d4e467a8&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
Estão a aumentar em Portugal os casos de violência contra idosos. Um estudo do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto revela mesmo que, nesta matéria, o país está na lista negra da
Europa. Quase metade dos inquiridos dizem que já foram vítimas de pelo menos uma experiência de
violência.
Declarações de Jorge Joaquim Soares, investigador.
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-05-31 14:33
RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2017-05-31 15:28
RTP 3 - 3 às... , 2017-05-31 16:44
RTP 1 - Portugal em Direto , 2017-05-31 18:03
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Governo promete tomar medidas para travar a violência contra os idosos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23f9f92b-1cc3-4bff-99835dbd8ed8e341&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23
O Governo promete tomar medidas para travar a violência contra os idosos. Um grupo de trabalho,
criado para desenhar uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável, vai apresentar
10 medidas contra a violência que afeta os idosos. O número de agressões aumentou muito nos
últimos anos, em média há 20 casos por semana.
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Portugal é o país da Europa onde se regista maior número de agressões a idosos
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31 Mai, 2017, 20:50
| País
Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto revela que, nesta matéria o nosso
país está na lista negra da Europa. Quase metade dos inquiridos dizem que já foram vítimas de
violência pelo menos uma vez.
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Portugal é o país que mais maltrata os idosos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7fb56bc-3926-4364-9b7cf0bb854eb947&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

Portugal é o país que mais maltrata os idosos. Um estudo do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto revela que nesta matéria o nosso país está mesmo na lista negra da Europa.
Quase metade dos inquiridos dizem que já foram vítimas de violência, pelo menos uma vez.
Declarações de Maria de Oliveira, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; Jorge Joaquim Soares,
investigador do ISPUP.

Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-06-01 07:03
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Violência sobre idosos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6217b3f4-416b-4526-af2f982b3fb0fc2b&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

O caso do assassínio de uma mulher idosa em Estarreja fez soar o alarme sobre a situação da
população sénior. Nos últimos dias foram conhecidos vários casos de maus tratos aos mais velhos.

Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2017-05-31 14:14
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-06-01 06:24
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-06-01 07:16
SIC - Edição da Manhã , 2017-06-01 06:24
SIC - Edição da Manhã , 2017-06-01 07:16
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2017-06-01 08:22
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