


































e profissionalização, autonomia económica e social, etc.) e 
consequentes, dos quais relevamos, neste contexto, as relações de 
conjugalidade. Assim, os resultados obtidos poderão ser indicadores 
pertinentes do universo a que esta amostra pertence, mas não serão, 
certamente, elementos de referência generalizada para outros contex
tos, idades ou coortes. 

Resumo 

Caracteriza-se o modo como um grupo de mulheres na idade adulta avança
da descreve e avalia as vivências psicológicas associadas às condições e circuns
tâncias da sua vida pessoal e familiar na fase da meia-idade. As memórias do 
passado e as expectativas de futuro são analisadas na matriz do presente, 
designadamente no contexto do Bem-Estar Psicológico e/ou da vulnerabilidade 
à depressão. A amostra estudada integra 69 mulheres com idades compreendidas 
entre os 65 e os 75 anos, em situação de saúde e de integração social de acordo 
com os parâmetros correntes de normalidade. 

Abstract 

ln this study ane characterize the way as a graup af women, in advanced 
adult age, describes and evaluates the psychological experiences linked to the 
conditions and circumstances of their personal and familiar lives in the middle 
age. The memories Df the past and the expectations of the future are analysed in 
the matrix of the present, namely in the context of the psychological well-being 
and/or vulnerability to depression. 69 women aged between 65 and 75 oId, with 
health and social conditions integration conditions in accordance with the current 
normality, compose the studied sample. 
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