
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. 

Pedido formal à Delegação do Centro do Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM, I.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exma. Sr.ª Diretora Regional da 

Delegação do Centro do INEM, 

Dr.ª Regina Pimentel 

 

No presente ano letivo estou a frequentar o Mestrado Integrado em Psicologia, na área 

de Psicologia Clínica e da Saúde, na Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, pelo que, sob orientação do Professor Doutor Fernando Fradique, encontro-me a 

realizar um estudo qualitativo sobre alterações emocionais, coping e perceção da 

qualidade de vida em pais que perderam filhos de forma súbita e inesperada. 

Com esta investigação pretendo melhorar o conhecimento acerca do luto dos pais que 

perderam filhos de forma inesperada e traumática, contribuir para a reflexão acerca do 

tema, no sentido de servir como ponto de partida para futuras investigações e fornecer 

pistas orientadoras para possíveis estratégias de intervenção nestas situações (morte 

súbita e inesperada de filhos). 

Deste modo, venho por este meio solicitar autorização para contactar alguns pais com 

quem tenha realizado intervenção no passado (período entre dezembro de 2008 e 

dezembro de 2011) e solicitar a sua colaboração para realizar uma entrevista, onde 

pretendo recolher informação necessária para o presente estudo. 

O procedimento será entrar em contacto com os pais, telefonicamente, explicar os 

objetivos do estudo e questionar a disponibilidade e interesse em participar. A 

participação será totalmente voluntária, portanto os pais terão total liberdade para 

desistir em qualquer momento, sem nenhum prejuízo para os próprios ou para a 

investigação. 

Toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e a identidade dos 

entrevistados nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer 

pessoa não relacionada com este estudo. 

Estou totalmente disponível para eventuais esclarecimentos. 

Coimbra, 20 de março de 2013. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

__________________________________ 

(Jacinta Gonçalves) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II. 

Protocolo de Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Eu, __________________________________________________________, aceito 

participar de livre vontade no estudo da autoria de Jacinta Gonçalves 

(jacinta.goncalves@inem.pt), aluna da Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa, sob orientação do Professor Doutor Fernando Fradique, no âmbito da 

dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na área de Psicologia Clínica e da 

Saúde, núcleo de Psicologia da Saúde e da Doença. 

Foi-me explicado e compreendo que o grande objetivo deste estudo é analisar alterações 

emocionais, estratégias de confronto e perceção de qualidade de vida de pais que 

perderam um filho de forma súbita e inesperada. 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária e que posso desistir a 

qualquer momento, sem prejuízo para mim ou para os investigadores. 

Com a minha colaboração, sei que estou a contribuir para o desenvolvimento da 

investigação na área do luto, não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou 

indireto por esta participação. 

Quanto ao procedimento, entendi que é solicitado que responda a um questionário e a 

uma entrevista que abordam questões sobre o processo de luto e a minha perceção de 

qualidade de vida. Sei que não existem respostas certas ou erradas, pelo que devo 

responder de forma sincera e verdadeira, de acordo com a minha própria 

opinião/situação. 

Autorizo a gravação áudio da entrevista. 

Foi-me garantido que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou 

publicação, ou a qualquer pessoa não relacionada com este estudo. 

Fui informado(a) acerca da possibilidade de ter acesso a uma síntese dos resultados 

encontrados no estudo, após a sua conclusão. 

 

Nome:_________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________ 

Data:___/___/______ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III. 

Questionário Sociodemográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Código: ___________    Data de aplicação: ______/______/_________ 

         (dia) (mês) (ano) 

 

Sexo: □ Masculino □ Feminino 

Idade: 
__________ 

Morada (Concelho): 
________________________________ 

Estado civil: □ Solteiro(a) 

□ Casado(a) 

□ Viúvo(a) 

 □ União de facto 

□ Divorciado(a) 

 □ Separado (a) 

 

Agregado familiar: _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Filho(s): □ Sim □ Não 

Sexo Idade  

   

  

  

  

 

Nível de Escolaridade: □ 4º Ano 

□ 9º Ano 

□ Licenciatura 

□ 12º Ano 

□ Outro: _______________________ 

 

Profissão: ________________________________ 

Religião: 

 

□ Sim _________________________ 

□ Não 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. 

Guião da Entrevista Semiestruturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA QUESTÃO 

Experiência/vivência da 

morte do filho (estado 

emocional/psicológico e as 

estratégias de coping da 

altura) 

Vou pedir que recorde o tempo imediatamente pós a 

morte do seu filho. Como é que se sentiu? 

Como é que as circunstâncias da morte influenciaram? 

O que o ajudou na altura? 

Processo de luto, desde a 

morte até ao presente 
Fale-se de como tem sido o seu processo de luto. 

Estratégias de coping 
Como tem lidado com a morte do seu filho?/O que tem 

feito para ultrapassar a perda? 

Fatores protetores (que 

facilitaram/ajudaram) no 

processo de luto 

O que mais a ajudou ou tem ajudado? 

Fatores que dificultaram o 

processo de luto 
Fale-me do que foi ou tem sido mais difícil para si. 

Perceção de apoio 

disponível durante o 

processo de luto (familiar, 

social, profissional) 

Quem a ajudou? 

Mudanças no 

funcionamento psicológico 

A morte do filho mudou-o? 

Teve problema de saúde mental? 

Vivência atual da perda 
Consegue aceitar a morte do seu filho? 

Como se sente hoje em relação à morte do seu filho? 

Perceção de qualidade de 

vida 

Há algum aspeto do questionário que preencheu, sobre 

qualidade de vida, que queira comentar ou relacionar 

com a morte do seu filho? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V. 

World Health Organization Quality of Life, versão breve (WHOQOL-Bref) para 

Português de Portugal (Canavarro et al., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI. 

Árvore de Categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome Fontes Referências 

Descrição da Experiência de Perder um 

Filho 
8 74 

  Descrição do Processo 5 13 

  Comparação com Outras Perdas 2 2 

  Dificuldade da Experiência 8 35 

  O Mais Difícil 8 24 

    Ausência 7 21 

    Outras 3 3 

Épocas e Datas Especiais 4 10 

Roupa 'de Luto' 5 9 

Relatos Sobre o Filho 7 54 

  Personalidade do Filho 7 25 

  Homenagens ao Filho 3 7 

  Projeto de Vida Interrompido 4 9 

  Aspetos Positivos da Vida do Filho 3 10 

  Relação com o Filho 2 3 

Sintomas no Início do Processo de Luto 8 85 

  Sintomas Cognitivos 7 37 

    Alucinações e Sentir a presença 1 2 

    Negação 6 17 

    Pensamentos e Imagens Perturbadores 1 7 

    Despersonalização 2 4 

    Confusão 2 2 

    Ideação, Intenção Suicida 4 5 

  Sintomas Comportamentais 3 5 

    Isolamento Social 3 5 

  Sintomas Emocionais 8 27 

    Medo 1 1 

    Sentimento de Culpa 1 1 

    Revolta 4 10 

    Choque Emocional 6 10 

    Desespero 4 5 

  Sintomas Físicos - Somáticos 3 7 

    Alteração do Apetite 3 5 

    Perturbação do sono 1 2 

  Sintomas Espirituais - Religiosas 6 9 

    Revolta Contra Deus 4 5 

    Procura de Significado 2 3 

    Aumento de Fé 1 1 

Citações Relacionadas com o Tipo de Morte 8 59 

  Duvidar da Circunstância da Morte 4 11 

  Especificidade do Tipo de Morte 7 37 

    Acidente 3 5 

    Morte Inesperada 4 6 



    Suicídio 4 26 

      Questionar o Filho 3 5 

  Esconder a Causa de Morte 1 4 

  Explorar as Causas e Circunstâncias da 

Morte 
2 7 

Mudanças com o Tempo de Luto 8 34 

  Mudanças Negativas 5 15 

  Mudanças Positivas 6 19 

O que Mais Ajudou 8 104 

  O Filho que Morreu 6 12 

  Cônjuge 6 13 

  Livros sobre Morte e Luto 1 2 

  Receber Cuidado de Outros 8 32 

  Ter Outro(s) Filho(s) 5 26 

  Traços de Personalidade 5 8 

  Experiências Idênticas ou Piores 4 11 

Fatores de Stress Concomitantes 7 38 

  Outros 3 7 

  Problema Financeiro 1 8 

  Conflitos Conjugais 1 6 

  Cuidar de Pessoas Dependentes 3 9 

  Problema de Saúde 4 8 

Reações Atuais 8 161 

  Ausência de Futuro 3 6 

  Ser mais Solidário 3 9 

  Atribuir Culpa a Outros 4 21 

  Sintomas Físicos - Somáticos 2 5 

    Falta de força, incapacidade 2 5 

  Sintomas Cognitivos 6 31 

    Hipervigilância 2 4 

    Negação 3 15 

    Pensamentos e Imagens Perturbadores 5 12 

    Sonhar com o Filho 2 2 

  Sintomas Emocionais 8 75 

    Sentimento de culpa 8 22 

    Sensação de Impotência 1 2 

    Sensação de vazio 2 5 

    Tristeza 4 4 

    Ansiedade 1 1 

    Revolta 3 4 

    Medo 2 3 

    Solidão 1 1 

    Desespero 2 5 

    Falta de Interesse - Desmotivação 5 19 

    Sem um pedaço de mim 2 3 

    Instabilidade Emocional 4 6 



  Sentir-se mais Forte 1 4 

  Sintomas Comportamentais 3 6 

    Isolamento Social 2 4 

  Sintomas Espirituais 2 4 

   Procura de Significado 2 4 

Estratégias de Coping 8 221 

  Continuar Vínculo 8 87 

    Ir ao Cemitério 8 18 

    Falar com o Filho 8 27 

    Manter Fotografias e Objetos 7 23 

    Memórias e Pensamentos 5 19 

  Procura Ativa de Suporte 7 38 

    Apoio Profissional 7 25 

    Apoio de Pares 4 13 

  Expressão Emocional 7 21 

  Retomar Rotinas e Manter-se Ocupado 7 28 

  Evitamento 2 10 

  Coping Espiritual-Religioso 8 37 

    O Filho Estar Bem 6 16 

    Vida Depois da Morte 4 6 

    Reencontrar o Filho 5 9 

    Aceitação como Plano Divino 3 4 

    Perdão de Deus 2 2 

Aceitação da Morte 8 11 

  Não Aceitação 1 2 

  Aceitação - Resignação 7 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII. 

Codificações exportadas do NVivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE PERDER UM FILHO 

 

Dificuldade da Experiência 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

Portanto eu estava ligada a estas mortes, mas nunca pensei que fosse… que fosse tão 

difícil! que fosse tão difícil!… 

Reference 2 - 0.13% Coverage 

Agora eu só digo, a dor de perder um filho é horrível, não há dor maior! 

Internals\\Entrevista 2 - § 9 references coded [ 2.64% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

Mas não foi fácil!... não foi fácil! (chora) 

Reference 2 - 0.40% Coverage 

E desde essa altura, e com o passar do tempo, como é que tem sido o seu processo de 

luto? 

M: (suspira) Foi muito difícil! 

Reference 3 - 0.14% Coverage 

É muito difícil! É muito doloroso! Muito! 

Reference 4 - 0.13% Coverage 

É muito difícil perder um filho assim! 

Reference 5 - 0.83% Coverage 

Perder um filho é sempre perder um filho! E acredite que qualquer pai ou qualquer mãe 

adore os seus filhos e sabe que eles podem ter defeitos, e nós até os podemos conhecer e 

saber que eles os têm, mas isso não interessa! São sempre os nossos filhos! 



Reference 6 - 0.23% Coverage 

E eu nunca esperei uma coisa destas, sinceramente!... É difícil! 

Reference 7 - 0.13% Coverage 

E depois foi difícil! Muito difícil! 

Reference 8 - 0.21% Coverage 

É assim, é um bocadinho complicado!... Um bocadinho difícil! 

Reference 9 - 0.42% Coverage 

Mesmo hoje em dia ,que já passou este tempo todo, ele pode falar no filho, mas não no 

facto da morte. Isso é muito complicado! 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 0.60% Coverage] 

Reference 1 - 0.07% Coverage 

tem sido muito complicado! 

Reference 2 - 0.10% Coverage 

Foi muito doloroso! É muito doloroso! 

Reference 3 - 0.35% Coverage 

É o meu único amor. Tive um bebé, tinha a S. seis anos, não chegou a nascer, perdi-o. E 

a S. era tudo o que eu tinha!... Tudo mesmo! (choro) 

Reference 4 - 0.07% Coverage 

Sei que a dor é muito grande. 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 1.14% Coverage] 

Reference 1 - 1.14% Coverage 

E isto é como tudo! Há o nascer, o viver e morrer! Ela foi antes que o tempo previsto 

porque é, primeiro, o normal, primeiro é irem os pais e depois irem os filhos. Agora, os 

filhos à frente dos pais?! É sempre um bocado mau! É uma dor que não, que não... Não 

consigo explicar o que é! Sei que é a dor, que é mau, mas não consigo explicar! 



Internals\\Entrevista 5 - § 5 references coded [ 0.37% Coverage] 

Reference 1 - 0.09% Coverage 

Muito complicado! Muito complicado mesmo! 

Reference 2 - 0.09% Coverage 

Tá a ser muito complicado, muito complicado! 

Reference 3 - 0.10% Coverage 

Tem sido muito complicado, muito complicado mesmo! 

Reference 4 - 0.05% Coverage 

Ai, que é tão duro! Tão duro! 

Reference 5 - 0.04% Coverage 

Mas é muito difícil! 

Internals\\Entrevista 6 - § 2 references coded [ 1.62% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

Foi um bocado difícil, foi um bocado difícil! 

Reference 2 - 1.42% Coverage 

E pronto, é assim. É assim a vida! É muito difícil, foi, isto, foi o descalabro total! Foi o 

descalabro total! Quase total, não digo total, porque não se pode dizer isso, não é! Mas 

foi um descalabro! Isto é, isto, este acidente... Eu não gosto de dizer a outra coisa! 

Nunca digo a outra coisa, não, nunca digo a outra coisa!... 

Internals\\Entrevista 7 - § 5 references coded [ 1.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.25% Coverage 

É uma ferida que nunca mais cicatriza! A realidade é esta! Quando se mexe mesmo a 

sério… dói! Dói, e de que maneira! Só que a gente… 

Reference 2 - 0.08% Coverage 

Porque, pronto, a… a ferida é muito grande 



Reference 3 - 0.12% Coverage 

É uma coisa que ninguém quer! É uma dor que ninguém quer sentir! 

Reference 4 - 0.10% Coverage 

Dói bastante, dói bastante, mas a vida continua! 

Reference 5 - 0.77% Coverage 

Conhecia bem o rapaz, mas o pai não - e depois eu, eu dirigi-me àquele homem e 

perguntei se ele é realmente da família para lhe dar os sentimentos e o homem disse que 

era pai! E eu só lhe disse “eu também sou mãe”! E o homem assim “só quem passa por 

elas, é que pode entender!”. E é verdade, só mesmo quem passa por elas! Cada um à sua 

maneira, mas só mesmo quem passa por elas é que pode entender como, como dói! 

Internals\\entrevista 8 - § 7 references coded [ 1.96% Coverage] 

Reference 1 - 0.36% Coverage 

Muito difícil! É muito difícil! Esse dia, esse dia foi o dia mais, mais difícil da minha 

vida! Foi o dia mais difícil! 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

A morte do meu filho, custa-me e dói-me muito! 

Reference 3 - 0.57% Coverage 

M: Uma mãe, acho que, nunca consegue lidar com a morte de um filho. Não sei se já 

ouviu isto de alguma mãe, mas eu… eu falo por mim! Uma mãe nunca... tá preparada 

para perder um filho! Nunca! 

Reference 4 - 0.16% Coverage 

M: Foi muito complicada a morte dele! A morte do R.! 

Reference 5 - 0.19% Coverage 

Foi muito complicado!… (choro) Muito! Foi muito doloroso! 

Reference 6 - 0.44% Coverage 



Eu sei que estou assim porque perdi o R.… perdi, porque não tenho fisicamente o R. ao 

pé de mim, mas… mas acho que… É muito difícil! Muito difícil 

Reference 7 - 0.11% Coverage 

Por muito, que me foi muito difícil! 

 

Descrição do Processo 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 0.44% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

diariamente, mais ou menos, tenho assim uma crise 

Reference 2 - 0.12% Coverage 

E então o meu luto tem sido assim, muito, muito, a pouco e pouco 

Reference 3 - 0.22% Coverage 

Agora… e depois tenho andado… É assim, são pequeninas coisas! O meu luto tem sido 

feito assim de pequeninas coisas! 

Internals\\Entrevista 3 - § 3 references coded [ 1.33% Coverage] 

Reference 1 - 1.05% Coverage 

Eu acho que tive três fases. Uma fase de muita revolta! Até porque eu dei, bati com esta 

mão na parede lá em baixo e ficou toda negra, desloquei aqui em cima (aponta para o 

pulso)! Ainda ela estava aqui, foi antes dos bombeiros a levarem. Depois tive aquela 

fase de dúvida, de “ela não é”… Eu agora acho que estou na fase de luto. Acho que 

agora é que eu estou a fazer luto e que sei que a minha filha já não volta! 

Reference 2 - 0.18% Coverage 

Mas eu acho que todos os pais que perderam um filho, sentem-se assim. 

Reference 3 - 0.10% Coverage 



nunca esperei sepultar a minha filha! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.76% Coverage] 

Reference 1 - 0.66% Coverage 

Porque a gente primeiro, naqueles primeiros tempos, a gente vive, vive aquela loucura, 

que aquilo é, a gente parece que estamos loucas! Da perca... E depois é que vem, eu 

acho que quando se chega mesmo aos três anos é que a gente começa mesmo a entrar no 

luto! É que a gente começa mesmo a cair na real... Eu acho que é o que me está a 

acontecer... 

Reference 2 - 0.11% Coverage 

A coisa um dia melhor, um dia pior e, olha, temos que ir! 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 0.72% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

Eu cheguei um dia e tive, porque parece que… a gente vive um dia de cada vez e…. 

Reference 2 - 0.30% Coverage 

O luto de uma mãe, não é um luto que a gente faça num ano, ou dois, ou três! Eu acho 

que é para a vida toda! Eu acho que na vida toda, ahm… vai haver momentos de luto! 

Reference 3 - 0.27% Coverage 

Eu acho que… podemos acordar com um cobertor vermelho em cima e o coração estar 

triste, porque, porque o que aconteceu é para a vida toda! 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.49% Coverage] 

Reference 1 - 0.30% Coverage 

M: Ahm… Eu acho que… Isto não é… Isto é tentarmos sobreviver! É um dia após 

dia… É uma luta constante. 

Reference 2 - 0.19% Coverage 

É tentar… sobreviver, um dia atrás do outro, a seguir ao outro 



O Mais Difícil 

 

Ausência 

Internals\\Entrevista 1 - § 5 references coded [ 0.85% Coverage] 

Reference 1 - 0.06% Coverage 

Só o queria ter aqui (chora)... 

Reference 2 - 0.18% Coverage 

Então e o que é que tem sido mais difícil? 

M: Ai, É as saudades... Agarrá-lo, tê-lo aqui… (chora) 

Reference 3 - 0.34% Coverage 

É a ausência, é... Às vezes faço de conta que ele está lá e que se esqueceu de vir de 

férias! Mas é o contacto, mesmo até o contacto físico, porque ele era, era mesmo 

mimoso, ele até 

Reference 4 - 0.11% Coverage 

E esse contacto faz-me falta, faz-me falta! É saudades... 

Reference 5 - 0.15% Coverage 

Eu precisava de lhe mexer! Eu precisava de lhe mexer, precisava de o agarrar... 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.88% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

É uma ausência muita grande. 

Reference 2 - 0.78% Coverage 

Mas, eu poder telefonar-lhe e falar com ele e ouvi-lo, vê-lo , abraçá-lo... (chora) Era ele 

estar presente, é diferente! Eu sei que ele não ia viver aqui debaixo da minha saia, não é 

esse o intuito, mas… Enfim, foi assim... (chora) 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.47% Coverage] 



Reference 1 - 0.09% Coverage 

…Muitas saudades, muitas! (choro) 

Reference 2 - 0.37% Coverage 

D. M., o que é que tem sido mais difícil para si? 

M: A falta dela! E do meu neto! (choro) O meu neto, fico ansiosa quando não consigo 

falar com ele. 

Internals\\Entrevista 4 - § 2 references coded [ 1.44% Coverage] 

Reference 1 - 0.69% Coverage 

Desapareceu a S., e ficaram as saudades!... A gente, de vez em quando, quando acorda, 

costumava ouvir chamar “pai”, agora já nunca mais ninguém ouve chamar “pai”, nem 

“mãe”… Pronto… (silêncio) 

Reference 2 - 0.75% Coverage 

P.: E é, é esse sentimento que às vezes dói!... Não tenho ninguém que me chame “pai”! 

Tenho um neto, que me chama “avô”, mas isso, isso dizem que é pais duas vezes, mas 

não é a mesma coisa!… Não é a mesma coisa!… E pronto! 

Internals\\Entrevista 5 - § 8 references coded [ 2.07% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

É muito difícil viver sem ele! Está a ser muito difícil mesmo! 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Faz-me muita falta o meu menino!, faz-me muita falta, muita falta, pra eu desabafar, pra 

eu, pra tudo!, pra tudo!, pra tudo! 

Reference 3 - 0.41% Coverage 

Olhe, se não fosse o meu homem ligar à minha filha, que eu já estava há tanto tempo 

para o cemitério, eu tinha arrancado o meu filho naquele dia, lá. Eu já tinha um buracão 

assim, para trazer o meu filho pra casa!... 



Reference 4 - 0.16% Coverage 

Eu não, eu só digo, eu queria o meu filho ao pé de mim, estivesse ele como estivesse! 

Reference 5 - 0.30% Coverage 

mas eu queria trazer o meu menino pró pé de mim, estivesse ele como estivesse, que eu 

tenho tanta a falta dele!(choro). Tanta falta que eu tenho do meu menino 

Reference 6 - 0.16% Coverage 

Mas eu matava as saudades com ele não é, sentia-o, tinha-o quentinho ao pé de mim. 

Reference 7 - 0.44% Coverage 

E a, a falta dele. Eu não, não sei explicar, não sei explicar, eu, tão depressa eu quero 

viver, como quero morrer, porque... não sei… Nem sei explicar! Parece que tudo é 

difícil pra mim! É o tocar da sirene, quando a sirene toca. 

Reference 8 - 0.24% Coverage 

E outra coisa que me custa muito, e que, e que eu, que me estava… Era o chamar, pra 

comer. O chamar pra comer. Custava-me muito! 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.51% Coverage] 

Reference 1 - 0.51% Coverage 

J.: E o que é que tem sido mais difícil para si? 

P.: O mais difícil, tem sido conviver com isto! Conviver com esta perda 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.59% Coverage] 

Reference 1 - 0.59% Coverage 

J: E o que tem sido mais difícil para si? 

M: É as saudades. É as lembranças. Mesmo que eu tenha fotografias, tenho vídeos, 

mas… não tocar, é o mais difícil! (choro) 

J: A ausência… 

M: Muito! Muito! 



Outras 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.55% Coverage] 

Reference 1 - 0.55% Coverage 

E o que é que tem sido mais difícil durante estes quatro anos?  

M: Não sei!... Tudo é difícil! Às vezes é difícil até o levantar da cama!... Tudo é difícil... 

(chora) 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.68% Coverage] 

Reference 1 - 0.68% Coverage 

J.: Mas em relação à morte da S., o que é que tem sido mais difícil, em relação ao 

tempo… 

P.: Foi ao princípio. 

J.: Foi ao início? 

P.: Foi ao início! Eu não, eu não me capacitava! E agora capacito-me. 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.41% Coverage] 

Reference 1 - 0.41% Coverage 

M: Ai… Tem sido, tem sido difícil eu não me sentir capaz de, de ir enfrentar um 

funeral! Tem sido mesmo complicado! Eu, eu, eu vou para dar os sentimentos e acabo 

por voltar para trás, nem chego ao pé das pessoas! 

 

COMPARAÇÃO COM OUTRAS PERDAS 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.82% Coverage] 

Reference 1 - 0.82% Coverage 

Eu sofri muito com a morte da minha mãe, ainda era nova, tinha 65 anos, com a morte 



da minha irmã, que tinha 45, cinco anos depois da S., logo a seguir, cinco meses depois, 

foi o meu sogro quando se zangava com o pai. Eu já passei por muito, mas esta é a mais 

profunda, como é evidente! É aquela que mais me custa, que mais… 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 2.31% Coverage] 

Reference 1 - 2.31% Coverage 

Eu acho que não é um luto como foi, quando eu perdi o meu pai, cheguei ao fim do ano 

e senti, doeu muito! Doeu muito também! Porque foi uma porta, foi uma porta que se 

fechou! Foi uma casa que eu estava habituada a frequentar e… e deixei de lá entrar 

porque, porque, pronto, já não, já não me pertencia, já lá não estava o meu pai para me 

abrir a porta! Ahm… custou muito, mas eu senti que ao fim de um ano, eu senti 

mesmo!, tinha feito um ano e eu senti, ahm… a partir de agora, deixo a roupa escura e 

vou vestir-me de mais claro, para viver a vida com os meus filhos! E senti mesmo! Eu 

tive, tive para aí uns quinze dias antes ali nas tasquinhas em C., e senti que a partir 

daquela altura eu ia tocar a vida de maneira diferente! Que… 

J: Como se tivesse realmente feito o seu luto. Como se tivesse feito realmente o luto do 

seu pai. Sentiu essa transição? 

M: Sim, sim. Senti que tinha que me ia dedicar mais aos meus filhos… Que os meus 

filhos, que me iam gostar de ver de outra maneira e senti que… que foi diferente! 

Pronto. Foi uma pessoa que viveu, consigo separar, ahm… viveu, gozou, ahm… daí 

para a frente não seria mais sofrimento, mais nada. Compreendi. Agora, do meu filho é 

mais difícil! É mais difícil! 

 

 

ÉPOCAS E DATAS ESPECIAIS 

 



Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 1.68% Coverage] 

Reference 1 - 0.22% Coverage 

Sempre a recordar! Mesmo os amigos no facebook e assim, de vez em quando, no dia 

de anos ou coisa assim lá vêm eles… 

Reference 2 - 1.01% Coverage 

e faço-lhe... assim uma… faço-lhe um presépio... (chora) Todos os Natais faço-lhe um 

presépio com todas as figurinhas muito pequenininhas que eu comprei até na funerária 

… faço-lhe um presépio ali assim… com todas as figuras, todas, todas, todas ali muito 

pequenininhas... Depois quando é na Páscoa ponho-lhe uns ovinhos (chora)... Agora no 

dia do aniversário da morte, normalmente pinto-lhe uma fita, ponho lá umas flores e tal, 

faço assim… Depois as pessoas dizem “não podes andar de luto, não podes andar 

assim!…” 

Reference 3 - 0.45% Coverage 

Não sei… é assim, todos os meses mesmo que eu não queira, às vezes ando assim mais 

distraída ou assim. Todos os meses eu tenho uma semana santa, que é de vinte e oito, 

vinte e nove e trinta, passa o trinta parece que depois alivio um bocado… 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.18% Coverage] 

Reference 1 - 0.18% Coverage 

Ela na quarta-feira fazia quarenta anos, não esquecemos! (chora) 

Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 1.47% Coverage] 

Reference 1 - 0.19% Coverage 

Mas, este mês tem sido muito complicado, porque pronto, eu fazia anos e era, eu e ele 

era (choro)… 

Reference 2 - 0.29% Coverage 

E, os meus anos era sempre uma festa que a gente fazíamos aqui. Ele mudava a mesa 



pró fundo, ele comprou uma coisa de karaoke, e fazia, e faziam aqui... 

Reference 3 - 0.28% Coverage 

E, e, pronto, custa-me muito quando chega a este mês e nunca mais festejámos anos, 

nunca mais festejámos Natal, datas que nunca haviam de vir!… 

Reference 4 - 0.71% Coverage 

Agora eu, desde a semana passada para cá tenho andado em baixo (choro), porque foi o 

São João, foi este fim-de-semana cá, foi quando ele começou a andar com a rapariga, 

com quem ele estava. Eu comecei logo a ficar de rastos, pronto, e agora está a 

aproximar-se a Santa Maria que ele era sempre o juiz da festa, a festa era feita porque 

era o meu menino que a fazia (choro). 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.75% Coverage] 

Reference 1 - 0.35% Coverage 

M: A festa do infantário foi no Dia da Mãe. Eu tinha que estar, por muito que me 

custasse, tinha que estar… (choro) 

Reference 2 - 0.40% Coverage 

M: Ahm… foi muito difícil as primeiras vezes! Foi horrível! Horrível! Ele fez agora a 

Festa da Luz e eu sei que o R. também lá estava! 

 

 

ROUPA ‘DE LUTO’ 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 1.16% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

O problema é que eu ando de luto cá por dentro! O facto de eu andar de preto ou de 

branco, ou de azul às riscas não tem assim muita importância. Eu ando... O luto está cá 



por dentro! Mas depois, às vezes também não sou capaz de me vestir de outra cor! 

Reference 2 - 0.69% Coverage 

Sente que há necessidade do exterior condizer com o modo como se sente? 

M: É, mas por exemplo, eu sou capaz mais de andar a preto e branco do que andar 

assim, aquilo que se chama o ‘aliviar luto’, com flores pretas e brancas, por ex. Sou 

capaz de andar vestida de preto ou vestida de branco, mas assim... de cinzento também, 

às vezes estou assim um bocado cinzenta… 

Internals\\Entrevista 3 - § 3 references coded [ 0.97% Coverage] 

Reference 1 - 0.35% Coverage 

Sim. Eu não conseguia tirar o luto. Primeiro, porque a S. gostava muito do preto, muito 

mesmo! Qualquer coisa ela vestia-se de preto. 

Reference 2 - 0.38% Coverage 

Sim, sim. Ahm… E eu se tirasse, tinha a sensação que se tirasse o preto que estava a 

magoá-la, tava a… Que ela pensaria que eu estava a esquecê-la. 

Reference 3 - 0.24% Coverage 

Eu vesti uma t-shirt cinzenta para ir trabalhar eu não me senti bem, tive que tirar! Não, 

não… 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.45% Coverage 

P.: O meu luto, o meu luto, eu não fiz luto! O meu luto, o luto... O luto, eu acho que o 

luto das pessoas é no sentimento, não é na roupa! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.91% Coverage] 

Reference 1 - 0.11% Coverage 

Eu ando de luto, porque o meu menino disse-me assim... 

Reference 2 - 0.80% Coverage 



E a minha S. “Oh S., ai Jesus, e a mãe que não gosta nada de preto! Olha eu ainda 

pronto, tenho muita roupa preta, mas a mãe, sabes que ela não gosta de preto!”. “Pois é, 

mas tu e a mãe têm mesmo de vestir preto pra mim! Os manos não, e a avó também não 

quero que vista preto por mim! Mas tu e a mãe têm que vestir preto por mim!”. Por isso 

é que eu ando de preto! Porque o meu menino disse-me isto, porque o meu menino 

disse-me isto! 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.08% Coverage] 

Reference 1 - 0.08% Coverage 

Porque o luto tá cá dentro, não é na roupa! 

 

 

RELATOS SOBRE O FILHO 

 

Personalidade do Filho 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 1.67% Coverage] 

Reference 1 - 0.08% Coverage 

E... ele era, ele era muito mimoso (chora)… 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

porque ele era, era mesmo mimoso, ele até quando era pequenito, “então J. o que e que 

tu és da mãe?” “Sou o mimoso, sou o mimoso 

Reference 3 - 1.34% Coverage 

E meu Deus!, acho que sou assim um bocado idealista e o meu J. também era. O meu J. 

era muito, muito idealista, desde pequenino! Desde pequenino! Por exemplo, se 

estivessem aí a brincar todos juntos, meia dúzia de rapaziada... Esta rua era de terra, 



tinha muitas árvores por ai abaixo, não passavam aqui carros, então, às vezes, estavam 

aí a fazer alguma maroteira, sei lá “olha vem lá o dono, vem lá…” andavam aí pelos 

quintais, toda a gente fugia, menos ele! “Rapaz mas tu não tens habilidade para fugir, 

não te vinhas logo embora como os outros?” “Então mas eu não estava a fazer mal” 

pronto! E mesmo depois crescido “J. isto não é assim!” “Oh Mãe, tem que ser assim!” 

“Mas não pode! Isso não é assim!” 

Internals\\Entrevista 2 - § 8 references coded [ 5.41% Coverage] 

Reference 1 - 2.17% Coverage 

Ele era um miúdo que, apesar de estar a viver fora de casa, durante a semana, estava 

sempre muito presente connosco! Ele participava em tudo o que, todas as atividades que 

houvesse ele participava sempre! E mesmo que não estivesse presente, ele queria saber 

tudo o que se estava a passar, mesmo por mensagens, por tudo, estava sempre em 

contacto! Sempre a tentar saber tudo e mais alguma coisa! Era um miúdo que se 

desdobrava em esforço para fazer a vontade a todos, era, não sei... Hoje penso que 

realmente se calhar ele não nasceu para viver comigo porque ele era especial demais ... 

(chora) Era mesmo muito especial! É muito complicado... 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

era um miúdo que estava cheio de energia 

Reference 3 - 0.72% Coverage 

Super saudável que fazia tudo, desde, que no dia que faleceu, andou numa vinha a 

limpar e a trabalhar porque queria fazer surpresa quando o pai lá chegasse estar tudo 

feito! E nem sequer queria que o pai soubesse! 

Reference 4 - 0.82% Coverage 

Apesar de tudo, eu tive muita sorte com os meus filhos! Porque nunca me deram 

problemas! Nem um nem outro. Eu nunca fui chamada à escola pela mínima coisa dos 



meus filhos, mau comportamento, ou más notas, sempre se portaram muito bem! 

(chora) 

Reference 5 - 0.76% Coverage 

Porque, por isto ou por aquilo, ou porque o pai vinha tarde, porque não estávamos assim 

tão bem um com o outro, ele ficava muito perturbado! Não gostava, gostava sempre que 

tivéssemos em união, que estivesse sempre tudo bem. 

Reference 6 - 0.36% Coverage 

Ele estava sempre bem disposto! Estava sempre sorridente, sempre bem disposto! 

Sempre de bem com a vida! 

Reference 7 - 0.30% Coverage 

Eu tinha, um filho como eu tinha, é difícil! Porque o meu filho era mesmo cinco 

estrelas! 

Reference 8 - 0.14% Coverage 

Só que perdi um filho espetacular que era… 

Internals\\Entrevista 3 - § 7 references coded [ 2.60% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

E sinto-me feliz por reconhecer, ainda hoje reconhecem que a minha filha era muito 

solidária, muito carinhosa e muito responsável pelos seus doentes, por tudo o que fazia. 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

O nome da minha filha é mencionado com muito carinho, com muito amor pelas 

pessoas! (chora) 

Reference 3 - 0.20% Coverage 

E a minha filha estava ao nosso lado sempre, em todos os momentos, em todos… 

Reference 4 - 0.65% Coverage 

Isso é uma gratidão que nunca, que nunca vai esquecer para com a minha filha. 



Ela era uma boa filha, uma boa mãe, uma mãe…se a minha me chamava mãe galinha, a 

ela então não sei o que é que lhe chamavam, porque ela era muito, muito apaixonada 

pelo filho! 

Reference 5 - 0.39% Coverage 

porque a S. sempre foi uma rapariga saudável, era extremamente inteligente! Tenho o 

diploma da formação dela, que me entregaram quatro dias depois 

Reference 6 - 0.50% Coverage 

Eu sei, foi muito solidária e muito caridosa para com quem precisava e acho que, por 

aquilo que está escrito no cemitério, na lápide que eles colocaram, acho que revela bem 

aquilo que a S. Era! 

Reference 7 - 0.17% Coverage 

É sinal que ela não é esquecida e que sempre foi um bom ser humano. 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 1.07% Coverage] 

Reference 1 - 1.07% Coverage 

É uma pena!… É uma pena! E uma rapariga, tão inteligente, pá! Tão inteligente! Tirou 

20 no último curso de formação de formadora! Ninguém dava, ninguém dá 20 a 

ninguém! E ela conseguiu 20! Uma inteligência!… Ela, ela, conseguia tudo aquilo que 

queria! “Eu quando quero isto, hei-de conseguir!” E pronto! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 1.65% Coverage] 

Reference 1 - 1.57% Coverage 

Porque o meu menino - não é por ser meu filho, todas as mães dizem bem dos filhos - 

mas o meu menino era o menino de ouro pró povo. Aqui ninguém diz “é o S.”, “é o 

nosso menino”. Já são 3 anos que o meu menino faleceu e o meu menino estes Santos, 

ainda estes Santos... o meu menino pelos anos e tudo não tem por onde se ponha um 

dedo na mármore, a mármore é cheiinha de flores, a gente nem se atreve a chegar ao 



mármore com tanta cera em volta dele! E já lá vão 3 anos! O meu menino era o menino 

do povo! O meu menino era uma jóia! Toda a gente adorava o meu menino! Nunca, 

toda a gente diz, nunca, nunca, nunca, nem de ricos, nunca houve um funeral da P. 

como o do meu menino! O meu menino cativava toda a gente! Era uma jóia! Ele podia 

ver que, que, aquele, ou aquele, tava a dizer mal de um e de outro, o meu menino nunca 

dizia mal de ninguém! 

Reference 2 - 0.08% Coverage 

M.: O meu menino não dizia mal de ninguém! 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 1.00% Coverage] 

Reference 1 - 1.00% Coverage 

mas ele era… uma pessoa que estava sempre disponível, não é… E pronto, e 

ajudávamo-nos e pronto… assim como os outros todos não é, mas acho que, não sei se 

foi por ele ter partido, pronto, agora achamos, eu acho que aquele era mais 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

Ele era bonito! Ele era humilde! Ele era querido e… 

Reference 2 - 0.15% Coverage 

Porque ele era perfeito, era saudável, era aparentemente saudável, não é!… 

Reference 3 - 0.20% Coverage 

Nós vamos recordá-lo para sempre como bom que ele era! Ele era especial! Era 

humilde! Era especial! 

 

Aspetos Positivos da Vida do Filho 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.18% Coverage] 



Reference 1 - 0.18% Coverage 

e depois tem uma coisa ele acho que fez tudo o que quis, ele foi para a neve, ele foi para 

o mar. 

Internals\\Entrevista 2 - § 4 references coded [ 2.94% Coverage] 

Reference 1 - 0.49% Coverage 

Porque se um lado ele estava... Ele morreu no sítio que mais gostava provavelmente. 

Porque adorava o mar, adorava mergulhar, adorava o mar... 

Reference 2 - 0.49% Coverage 

Só sei que ele estava a fazer o que gostava e sei que ele foi feliz enquanto esteve 

connosco! (chora) Foi pouco tempo, mas foi um rapaz muito feliz! 

Reference 3 - 0.48% Coverage 

Mas ele gostava muito do que fazia! Ele fazia de paixão! Gostava mesmo, mesmo! Ele 

fazia e estava a escrever um artigo científico e ele fazia… 

Reference 4 - 1.48% Coverage 

Estava sempre disposto e quando era… pronto, ele estava a fazer o que gostava, o que 

ele adorava!… 

J: Isso dá-lhe algum conforto d. I.? 

M: Nesse sentido dá! Um conforto especial até, saber que ele foi muito feliz enquanto 

esteve connosco e fazia o que gostava! Apesar de, de aquele local ter tanto de bonito 

como de perigoso e de... e de assustador! Eu acho que ele talvez tivesse falecido no 

lugar onde ele mais gostava!... Não sei… (chora) 

Internals\\Entrevista 5 - § 5 references coded [ 1.13% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

Olhe, no dia em que eu tive ali e ele me disse “Oh mãe, se eu morrer nos bombeiros eu 

morro feliz! Não chores, não chores…” 



Reference 2 - 0.31% Coverage 

Eu sei que ele tem, tinha razão, mas também não tenho remorsos nenhuns e o meu 

menino foi consolado! Que eu não lhe deixei faltar nada, dentro daquilo que eu podia. 

Reference 3 - 0.16% Coverage 

Olhe, o meu menino despediu-se de tudo, fez tudo pra eu ter uma festa feliz também! 

Reference 4 - 0.19% Coverage 

E ele, então pronto, só faltava esse sonho dos bombeiros, voltar outra vez para os 

bombeiros!... 

Reference 5 - 0.23% Coverage 

“Oh mana e mãe, se eu morrer nos bombeiros, não tenham pena de mim, que eu morro 

feliz, morro a fazer aquilo que eu gosto!”. 

 

Relação com o Filho 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.36% Coverage 

Nós éramos muito próximos ao ponto de, por exemplo, ele estar doente e eu ter os 

sintomas, tipo quase irmãos gémeos e então qualquer coisinha, todas as coisinhas 

faziam-me impressão. 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.85% Coverage] 

Reference 1 - 0.57% Coverage 

Porque há mães que não têm filhas, como eu tinha um filho, era uma autêntica menina, 

ele não lanchava sem mim, eu não lanchava sem ele! Ele ia-me buscar ao trabalho para 

a gente lanchar os dois, depois de estar com a rapariga, ele ia-me buscar ao trabalho 

para a gente lanchar os dois (suspiro)… 



Reference 2 - 0.28% Coverage 

Ele era sempre o meu par em todo o lado, eu dançava sempre com ele, em todas as 

festas, festa que houvesse e que a gente não dançasse, não era festa! 

 

Homenagens ao Filho 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.21% Coverage] 

Reference 1 - 0.21% Coverage 

uma coisa que me consolou … tantos, tantos amigos, tantos que vieram ai! Tantos, 

tantos, tantos, tantos! 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 2.77% Coverage] 

Reference 1 - 1.47% Coverage 

o funeral dela foi um bocado… muito emocionante! Havia bombeiros por todo o lado, 

sirenes a tocar… Foi tudo muito complicado para mim. E seis meses depois a 

corporação dela decidiu fazer-lhe, ela fazia 37 anos, e decidiu fazer-lhe uma grande 

homenagem, puseram-lhe uma lápide, nós comprámos a sepultura, mandámos pôr a 

pedra e eles depois foram fazer-lhe uma homenagem muito grande e puseram lá a lápide 

do bombeiro, dos bombeiros, da corporação… e talentos, tocou muito… Houve a missa, 

depois houve o aparato que houve e… pronto… foi um bocado complicado. 

Reference 2 - 0.17% Coverage 

e recebi cartas de muita gente de V., ahm… a dar as condolências. 

Reference 3 - 0.41% Coverage 

Para os bombeiros fazerem o que fizeram, passados seis meses, era porque ela era 

alguém humana que… gostava de ajudar!... fosse… fosse quem fosse! (chora) 

Reference 4 - 0.72% Coverage 



Logo após um mês da morte dela, pediram para nos dirigirmos à corporação, o meu neto 

estava cá, e falaram sobre ela. Colocaram toda a gente em pé, os bombeiros fardados em 

sentido, p’ra lhe prestar um minuto de homenagem! E tudo isso fica não é? Tudo isso 

vai ficando, tudo isso… 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.88% Coverage] 

Reference 1 - 0.61% Coverage 

O meu menino partiu em Julho, no outro Julho, no dia em que fez um ano que o meu 

menino tinha tido o acidente, já tinham dado um carro prá vez daquele, que até tem uma 

placa do meu menino, que eles dizem que é o meu menino o padrinho daquele carro, 

batizaram-no! No dia que fez um ano! Que eles fizeram, fazem todos anos, um… 

Reference 2 - 0.27% Coverage 

M.: Uma cerimoniazinha que eles fazem sempre! E no dia que fez o ano, foi lá o padre 

batizar aquele carro, e o S. é o padrinho daquele carro! 

 

Projeto de Vida Interrompido 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.56% Coverage] 

Reference 1 - 0.24% Coverage 

e outra situação penso eu que ele adorava ter filhos, gostaria de ter filhos, ele era de 

poucas confidências da vida pessoal 

Reference 2 - 0.32% Coverage 

Outras coisas que ele gostava, custa-me muito, muito falar de, por exemplo, namoradas, 

filhos... Isso não falo com ele! Isso acho que é uma coisa que lhe doía muito! 

Internals\\Entrevista 2 - § 3 references coded [ 1.78% Coverage] 

Reference 1 - 0.89% Coverage 



Mas eu tinha um filho cheio de projetos, cheio de ideias, que estava a escrever um artigo 

científico, que estava no mestrado de biologia marítima e biotecnologia, ia no mês 

seguinte, ele faleceu em Fevereiro e ele em Março ia começar numa bolsa de 

investigação 

Reference 2 - 0.08% Coverage 

e cheio de atividades! 

Reference 3 - 0.82% Coverage 

Sei lá, a gente esta à espera, tem a expectativa de ver o futuro dos nossos filhos, de os 

ver brilhar, de ver o que é que eles vão fazer, pronto… de ver o sucesso dele! E 

realmente é como nos cortarem-nos as pernas! Mas, pronto tudo acabou assim!… 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.75% Coverage] 

Reference 1 - 0.75% Coverage 

Fez, nessa noite, muitos progressos, muitas... não é progressos é… disse ao filho que 

não gostava muito de… de acampar, mas que ia acampar com ele. Já lhe tinha dado a 

carta de scooter, queria lhe dar a carta de marinheiro, que ela tinha a carta de 

marinheiro. E de repente tudo se desfaz! 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.26% Coverage 

Ahm… é, é triste pensar que ele era um jovem, podia ter muitos bons momentos pela 

frente! Podia enfrentar e dar a volta e havia, ahm… 

Reference 2 - 0.12% Coverage 

E ele tinha direito a ter bons momentos e ia tê-los, de certeza! 

Reference 3 - 0.07% Coverage 

Ele ia ter bons momentos pela frente! 

 



SINTOMAS NO INÍCIO DO PROCESSO DE LUTO 

 

Sintomas Cognitivos 

 

Negação 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 1.51% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

Para já inicialmente não acreditava. E se não visse o meu filho eu não acreditava... 

Reference 2 - 1.22% Coverage 

Foi, se seu não o visse eu não acreditava, de imaginação… Eu pensava sempre que ,sei 

la, tivesse passado ali um barco, alguém que o tivesse recolhido, que o tivesse a curar, 

sei lá! Eu se não o visse não acreditava que o meu filho tinha morrido. Ia ser muito 

complicado! Eu não sei se conseguia aceitar, porque vê-lo foi a certeza que ele estava 

ali e faleceu mesmo! 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.91% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

Eu não vi sangue nenhum lá! Eu não quis acreditar que a minha filha estava ali! 

(choro)… 

Reference 2 - 0.68% Coverage 

E isso… a senhora sentia-se como se aquilo fosse mentira? 

M: Exatamente. E também o meu marido disse-me que, para me acalmar, hoje entendo 

que foi para me acalmar, que a S. tinha feito uma viagem, tinha emigrado e que voltaria! 

Eu sempre estive à espera disso! 

Internals\\Entrevista 4 - § 3 references coded [ 1.61% Coverage] 



Reference 1 - 0.45% Coverage 

Bem, eu… como reagi? Ehh, eu não acreditei quando... eu tou na cama, “levanta-te, que 

a tua filha matou-se!” “O quê?! O quê?!”. 

Reference 2 - 0.93% Coverage 

Eu venho ter com ela e poiso a mão mesmo em cima da arma! AH! Até, até, me 

arrepiei! Não via! Vou vê-la assim de lado, vejo assim um pouco de sangue, mas com 

uma cara, um sorriso, quase, na boca. Não estava martirizada, não estava nada. Eu 

assim, bem, nem me acreditava! 

Reference 3 - 0.24% Coverage 

P.: Foi ao início! Eu não, eu não me capacitava! E agora capacito-me. 

Internals\\Entrevista 5 - § 7 references coded [ 2.01% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

Eu nem, nem queria acreditar que aquilo tinha acontecido! 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

M.: Porque ele queria que eu tivesse logo, de caminho, me mentalizado que o meu 

menino tinha partido! Eu acho que não podia ser! 

Reference 3 - 0.16% Coverage 

M.: Ainda sentia o calor do meu menino! Como é que podia dizer que o meu menino 

morreu! 

Reference 4 - 0.54% Coverage 

Eu nem queria! Ele disse-me “O S. Morreu!”, e eu disse-lhe “oh senhor doutor, se o 

senhor doutor é humano, não me diga uma coisa dessas!”. Eu nem queria ouvir tal 

palavra! Eu disse pra ele “oh senhor doutor, eu nem quero ouvir essa palavra! Nem a 

quero dizer, muito menos ouvi-la! 

Reference 5 - 0.50% Coverage 



“Óh senhor doutor, pelo amor de Deus!, não me aplique essa palavra que eu já pedi ao 

senhor doutor pra não me aplicar essa palavra! Porque o meu S. não morreu! O meu S. 

partiu! O meu S. emigrou e o meu S. vai voltar! Eu estou à espera do S. e não me diga 

essas coisas! 

Reference 6 - 0.20% Coverage 

M.: Eu pra mim, o meu S. tinha emigrado! Pra mim o meu S. tinha ido à Holanda outra 

vez, por conta da firma! 

Reference 7 - 0.24% Coverage 

M.: E eu estava à espera do meu S.! E eu não queria que ele me dissesse que o meu S. 

tinha morrido! E ele tava sempre a dizer aquilo! 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.75% Coverage] 

Reference 1 - 0.06% Coverage 

M: É, parecia que era mentira. Eu 

Reference 2 - 0.69% Coverage 

É daquelas coisas que custa acreditar que acontecem com a gente! Parece que… ainda 

cheguei a passar pelo sono depois da senhora aqui ter estado... E… e acordei com 

aquela realidade e pensei “Epá, é mesmo isto?!”. Primeiro pensei, “não, não pode ser!”. 

E depois comecei a ouvir pessoas aqui a conversar e pensei “pronto, é a realidade da 

minha vida!”. 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.32% Coverage] 

Reference 1 - 0.32% Coverage 

Porque os primeiros meses, nós, parece que nem acreditamos naquilo que nos 

aconteceu! Não aconteceu! 

 

Pensamentos e Imagens Perturbadores 



Internals\\Entrevista 1 - § 7 references coded [ 1.79% Coverage] 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

É uma imagem má e que me dá vontade de partir tudo o que tiver à frente, para ver se… 

eu só achava que… eu só eu achava que só arrancando a cabeça, só batendo na cabeça é 

que conseguia tirar aquela imagem… 

Reference 2 - 0.18% Coverage 

E é assim… essa imagem… depois comecei a ser capaz de… assim que essa imagem 

vinha à cabeça eu  

Reference 3 - 0.02% Coverage 

ahhhhh…. 

Reference 4 - 0.30% Coverage 

Eu ia lavar a loiça, por exemplo, eu via um copo e vinha-me logo à ideia aonde 

tínhamos comprado o copo, o que fizemos com o copo, porque ele quis aquele copo... 

Reference 5 - 0.18% Coverage 

De maneira que aquela imagem, aquelas imagens, as primeiras imagens, as primeiras 

imagens… 

Reference 6 - 0.28% Coverage 

Sabia exatamente o momento que aquela coisa foi comprada. O que é que ele me 

chateou a cabeça porque queria não sei o quê, queria não sei mais o quê… 

Reference 7 - 0.44% Coverage 

Ai Jesus, (chora) é uma imagem horrível mesmo, e só são duas imagens, e entrar e ver 

roupa e depois virar para o lado. Conforme eu viro para o lado, ai nunca pensei o meu J. 

estar numa situação destas, o meu J.! O meu menino não! Ele não! 

 

Ideação, Intenção Suicida 



Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.43% Coverage] 

Reference 1 - 0.43% Coverage 

Eu tenho passado por fases difíceis, no início, eu pensava “o que é que eu ando aqui a 

fazer? Eu preferia ir para o pé do meu filho!” 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.09% Coverage] 

Reference 1 - 0.09% Coverage 

só queria morrer!, era o que eu queria (choro). 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.42% Coverage] 

Reference 1 - 0.42% Coverage 

Eu cheguei a ir ao poço, sozinha, porque eu queria ver se realmente, ahm… em que 

condições é que o poço estava e o poço era uma tentação! O poço era, era fechar os 

olhos e deixar se escorregar! Era assim que o poço estava e… 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 1.38% Coverage] 

Reference 1 - 0.83% Coverage 

Sem eles os dois eu não conseguia. E o M., se não estivesse cá, eu já tinha posto fim à 

minha vida! Porque não tinha, sentido a minha vida! 

J: Pensou nisso? 

M: Pensei, pensei nisso! Pensei em dar cabo da minha vida, sim! Ainda tentei fazer, 

sim.  

J: No início? 

M: Sim, no início. 

Reference 2 - 0.55% Coverage 

Ahm… fui egoísta! Porque quando o R. faleceu só pensei em mim, não pensei no M.! 

Eu… quis me matar, não fazia sentido eu estar cá! Que sentido é que fazia? Perdi um 

filho, perdi tudo! 



Despersonalização 

 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 1.42% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

M: Ahm… Naquele momento eu… eu achei que não estava a acontecer comigo! 

Reference 2 - 0.56% Coverage 

vi tudo, só não vi o corpo dele no, no poço, só não…pronto, naquele momento só não, 

não me deixaram ir ao poço. Ahm… Pronto, não vi o corpo dele na altura, mas pronto, 

achei que, achei que mesmo assim estava a enfrentar tudo com, com coragem, como se 

não tivesse, não se tivesse a passar comigo! 

Reference 3 - 0.72% Coverage 

Ahm… Eu sinto que naquele dia, eu não, ahm… não desabafei como devia ser, porque 

eu sinto, eu sinto que não desabafei! Eu, eu… eu sinto perante aquela gente toda que ali 

estava, que eu que não estava a ser uma mãe que estava a perder um filho! Eu senti isso! 

Ahm… o meu marido pedia-me para eu ter calma e… e eu hoje revolto-me como é que 

ele me conseguia pedir para eu ter calma! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.46% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

Aquilo que, que passou, há um mês, não foi a mim! Foi a outra pessoa! Eu pensava 

“não foi a mim! Isto não aconteceu a mim! Isto não pode tar a acontecer!” 

 

Confusão 

 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.22% Coverage] 

Reference 1 - 0.22% Coverage 



Eu nem, (choro)... Eu não sei, parece que até a terra, que não estava neste mundo, estava 

nem sei aonde! (choro). 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.62% Coverage] 

Reference 1 - 0.62% Coverage 

Fui muitos dias trabalhar, sem saber que ia trabalhar. Fui muitos dias trabalhar para 

estar deitada numa maca, para estar fechada dentro de uma sala, sem ter cabeça sequer, 

para fazer seja o que fosse! 

 

Alucinações e Sentir a Presença 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.93% Coverage] 

Reference 1 - 0.60% Coverage 

Ahmm... eu tenho… eu tenho a certeza, ou quero ter a certeza, não sei, que a minha 

filha esteve entre mim e o pai, na cama. Eu vi-a entrar pelo quarto, abracei-a, beijei-a… 

não sei se é verdade, se era da minha cabeça, não sei! (choro) 

Reference 2 - 0.33% Coverage 

Porque eu sentia a presença da minha filha constante! Certamente era da minha cabeça, 

não era, não seria verdade, não sei... 

 

Sintomas Comportamentais 

 

Isolamento Social 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.81% Coverage] 

Reference 1 - 0.55% Coverage 



não tinha forças, nem conseguia, só me apetecia era fechar-me, fechar-me todo o dia e 

não ver luz nem claridade, nem ver ninguém, nem falar com ninguém... (chora) 

Reference 2 - 0.26% Coverage 

M: Isolar-se... Logo no momento inicial, 

M: Nem falar com ninguém, nem nada. 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.36% Coverage 

Da S. eu tive muito tempo, mas mesmo muito tempo sem sair de casa! Não conseguia, 

eu não conseguia sair da cozinha, onde ela estava sempre! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.69% Coverage] 

Reference 1 - 0.40% Coverage 

M.: Nada me ajudou! Porque eu perdi mesmo o coiso pela vida, eu só queria estar 

deitada, nem queria ver ninguém! As minhas amigas vinham, e pronto, mas eu não 

queria ver ninguém!, não queria falar pra ninguém! 

Reference 2 - 0.29% Coverage 

E eu disse “eu não preciso de psicóloga nenhuma! Deixem-me em paz!” Porque naquela 

altura eu queria era estar sozinha, e que ninguém me incomodasse. 

 

Sintomas Emocionais 

 

Choque Emocional 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.07% Coverage] 

Reference 1 - 0.07% Coverage 

Foi um choque muito grande! 



Internals\\Entrevista 4 - § 3 references coded [ 1.18% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

Não tive reação. Não tive reação, não tive. 

Reference 2 - 0.21% Coverage 

Não tenho palavras pra descrever, na realidade (agitado). 

Reference 3 - 0.82% Coverage 

Veio a polícia, a judiciária, veio também duas médicas da polícia, acho eu! Acho que foi 

da policia e do INEM, não sei, não tenho a certeza!, pra ver, como é que a gente estava! 

Aah, e eu fui, não fui capaz de deitar uma lágrima nesse dia! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

Muito mal!... Muito mal! (choro) O meu mundo pra mim tinha desabado, tudo me tinha 

faltado, eu nem me lembrava que tinha os outros filhos, nem… 

Reference 2 - 0.17% Coverage 

Nem sei como é que eu me sentia, nem sei como é que me sentia! Parece que tinha 

acabado tudo! 

Internals\\Entrevista 6 - § 2 references coded [ 0.90% Coverage] 

Reference 1 - 0.48% Coverage 

Ai… (triste) Lembro… Senti-me frustrado… fogo!… senti-me que… que o mundo 

tinha desabado em cima de mim!... 

Reference 2 - 0.41% Coverage 

Fosse ali, fosse de outra maneira é sempre um choque, para os pais é sempre um 

choque! E pronto… 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 1.29% Coverage] 

Reference 1 - 0.07% Coverage 



Senti-me completamente perdida! 

Reference 2 - 1.22% Coverage 

E pronto, depois quando eles, quando se voltaram a dirigir a mim… mandaram sentar e 

pôr uma garrafa de água ao pé de mim e perguntaram o que é que eu esperava e eu disse 

que pronto, o que é que eu havia de esperar naquele momento? O que é que eu podia 

esperar naquele momento! Eu disse “o meu filho está no poço” e ele disse “está, 

infelizmente está!”. E, pronto, depois foram eles a ligar para o meu marido e a 

contarem-lhe a verdade e… depois a partir daí, ahm… pararam o carro ali, ali atrás para, 

para a minha filha não ver e veio um senhor tirar-me a minha filha daqui de casa e levá-

la à creche. Ahm… eu ali já não me consegui controlar! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.12% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

MÃE: Sem terreno. Sem forças. Sem nada! 

 

Revolta 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.25% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

Revolta... Muita revolta! (choro) 

Reference 2 - 0.13% Coverage 

E depois revoltada, muito revoltada! 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 0.73% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

Muito difícil. Acho que tive um longo tempo de revolta. 

Reference 2 - 0.16% Coverage 



Senti-me muito revoltada! Muito… porque não sabia o porquê! 

Reference 3 - 0.21% Coverage 

Tinha muita raiva dentro de mim!… muito... Sem saber o porquê, sem saber… nada! 

Reference 4 - 0.22% Coverage 

Mas fiquei muito revoltada comigo, pronto, algum tempo, muito tempo até!… muito! 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.45% Coverage 

J.: O Sr. sente-se revoltado por ela ter tomado essa decisão? 

P.: Senti. Mas, tenho, tenho que me habituar a ela... Já não sinto… 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 2.08% Coverage] 

Reference 1 - 0.36% Coverage 

Eu disse-lhe, eu não, eu não mexi mais papéis, não mexi mais nada, havia muita revolta, 

mas o meu filho eu não ia buscar! Mas chamei-lhe a atenção para ela ter cuidado com os 

doentes dela. 

Reference 2 - 0.09% Coverage 

M: Eu no momento senti-me revoltada contra ela! 

Reference 3 - 1.62% Coverage 

Eu… pronto, eu, eu cheguei a revoltar-me também lá na creche, porque também… no 

ATL com a miúda éramos para ir a um passeio nesse dia. Eu tinha o passeio, o bilhete 

pago, para mim e para o meu filho e… e cheguei-me a revoltar, porque não houve uma 

palavra sequer de “vocês não foram ao passeio (ahm…)”... Ter uma atençãozinha, não 

houve também! E senti-me revoltada! Tava a fazer um ano após tudo ter acontecido e, 

e… e havia outro passeio e eu disse “eu não consigo (ahm…) ir novamente para outro 

passeio, um ano depois após a morte do meu filho e nunca ter havido uma palavra de 

apoio, nunca ter havido, nunca me terem dito “pagaste o bilhete para ti e para o teu 



filho, olha, não te vamos devolver” por este ou por aquele motivo, “olha toma uma flor” 

ou… pronto uma palavra, “não podemos devolver, não é possível, isto não depende só 

de nós!” 

 

Desespero 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.41% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

Eu era desespero… a palavra que me vinha sempre à cabeça era DESESPERO. 

Reference 2 - 0.27% Coverage 

porque eu entrei em casa, vi a roupa toda desarrumada e de repente olho para a esquerda 

e vejo… é um desespero é uma coisa, uma coisa horrível! 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.41% Coverage] 

Reference 1 - 0.41% Coverage 

Hum… Não consigo! (Silêncio)… Não consigo. Sei que, não sei explicar, mas, não sei, 

um desespero, não, não, não sei. 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.30% Coverage] 

Reference 1 - 0.30% Coverage 

M.: Desorientada completamente! Eu cheguei a um ponto, eu, eu pensei que estava 

louca! Eu pensei que estava louca! Eu pensei que estava louca! (choro) 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.70% Coverage 

Porque… eu só queria que me encontrassem o meu filho! (choro) Era aquilo que eu 

pedia, “encontrem o meu filho!”. Foi só o que eu pedia!... Porque acho que naquele 

momento, nem nos passa pela cabeça aquilo, só depois é que a gente… 



Sentimento de Culpa 

 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.82% Coverage] 

Reference 1 - 0.82% Coverage 

Como me senti? Senti-me incompetente! Senti-me impotente, sem... Querer ajudar o 

meu filho e não conseguir! Tentar salvá-lo e não conseguir tirá-lo da água!... (choro) Foi 

isso que eu senti! Culpada! Senti-me culpada porque não consegui fazer que ao que 

devia! 

 

Medo 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.63% Coverage] 

Reference 1 - 0.63% Coverage 

Todas as coisas más e feias me assustavam nessa altura. Uma vez passou aqui, 

(felizmente estava sozinha!), apareceu um aranhão, eu parecia histérica! Eu atirei-me ao 

aranhão com um chinelo, eu bati tanto, tanto, tanto, tanto! Eu gritei tanto, tanto, “eu não 

te quero ver aqui, tu és feio!” Gritei tanto, tanto, que assim… 

 

Sintomas Espirituais – Religiosos 

 

Revolta Contra Deus 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.18% Coverage] 

Reference 1 - 0.18% Coverage 

Deus deu-me uma grande riqueza mas também me deu uma grande pobreza! 



Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.80% Coverage] 

Reference 1 - 0.80% Coverage 

Depois as pessoas, é isso que as pessoas querem me conformar e dizem “oh G., o teu 

menino era tão bom, tão bom, tu não tens que andar a chorar pelo teu menino. Porque o 

teu menino era tão bom, tão bom, que Deus não quis que ele fosse pra ti! Estava 

reservado pra ele!”. Mas onde é que está esse Deus?(raiva/revolta) Que me tem 

castigado de toda a maneira! Doutora, acha que há Deus? Não há! Se houvesse não me 

fazia isto! 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.38% Coverage] 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

digo “olha filho, foi a vida que, Deus nos reservou -Deus, se é que há Deus, perdoem-

me! 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.65% Coverage] 

Reference 1 - 0.05% Coverage 

Deixei de crer! 

Reference 2 - 0.60% Coverage 

Mas… tive dois anos sem conseguir acreditar em Deus! E porque é que ele me fez… 

J: Zangou-se contra Deus? 

M: Sim! Zanguei-me, muito! Muito, muito, muito, muito! Contra Deus revoltei-me 

imenso! 

 

Procura de Significado 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.96% Coverage] 

Reference 1 - 0.96% Coverage 



Depois tive uma fase muito complicada acho que o meu pai ainda se zangou comigo... 

O meu pai faleceu em 96... Eu sempre pedi para ele tomar conta dele, e acho que me 

revoltei com o meu pai por causa de ele não ter tomado conta dele! Depois (chora) lá 

tive que pedir desculpa, não é?!... Porque às tantas ainda sou burra não é? Depois tenho 

uma amiga de infância que dizia “não sejas assim… quem sabe lá se o teu pai não sabia 

que ele iria passar por coisas muito mais graves”! Pronto, e eu tento me convencer. 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 1.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.27% Coverage 

Sempre com as mesmas perguntas! Foi até o meu marido dizer “chega de perguntas! 

Porque não há nada a fazer, aconteceu e não há nada a fazer!” 

Reference 2 - 1.06% Coverage 

Tive sonhos, inclusive, que, que, não sei se era o que eu tinha na ideia, se era o que eu 

realmente tinha na ideia, se… mas houve sonhos em que parece que… eu senti que era 

ele que me tava a transmitir porque é que o fez e… que estava num momento muito 

difícil, muito… de muita aflição, de muita angustia! Eu senti o abraço dele e senti a 

mensagem dele! Senti que, que tanto na, na, na, na altura em que ele faleceu, senti 

aquela preparação, como depois em sonhos. Eu senti que, que, que ele… pelo menos, na 

minha ideia, senti que aquilo não foi por acaso! 

 

Aumento de Fé 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 1.34% Coverage] 

Reference 1 - 1.34% Coverage 

É só... por exemplo, aquela parte da religião, eu achei-me na obrigação de dizer missas 

todos os dias, uma vez por mês, e depois houve aí umas complicações, uma vez o padre 

estava de férias, outras vezes a minha filha ia-se embora, acabei por fazer isso por 



obrigação, fazer a missa… Mas e depois rezar, no principio rezava muito! Rezava alto, 

que era uma maneira de não ouvir os pensamentos! Se eu tivesse a rezar alto, lalalala, 

tapava os ouvidos, os pensamentos não os ouvia! E depois fui, porque, sei lá, nunca fui 

assim muito de rezar, mas naquela altura, nos princípios, precisava! Precisava mesmo! 

E podia ter a televisão ligada que não ouvia a televisão, ouvia só o que eu estava a 

dizer! 

 

Sintomas Físicos – Somáticos 

 

Alteração do Apetite 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.32% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

Emagreci muito, emagreci dez quilos. 

Reference 2 - 0.22% Coverage 

Com a morte da S. emagreci dez quilos, não conseguia comer, só conseguia beber água! 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.10% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

Porque eu deixei de comer e tudo. Emagreci 15 quilos. 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.58% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

No dia da missa do sétimo dia do R. eu não me senti bem! e… ele teve que… tiveram 

que me pegar porque eu não me senti bem, eu não comia, 

Reference 2 - 0.19% Coverage 

eu tava muito mais magra, emagreci muito, muito!… Não comia 



Perturbação do Sono 

 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.07% Coverage] 

Reference 1 - 0.03% Coverage 

não dormia 

Reference 2 - 0.04% Coverage 

não dormia! 

 

 

CITAÇÕES RELACIONADAS COM O TIPO DE MORTE 

 

DUVIDAR DA CIRCUNSTÂNCIA 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 1.58% Coverage] 

Reference 1 - 0.22% Coverage 

Não, não, eu também não quero dizer, a coisa ainda está muito nebulosa, nebulosa 

porque eu também não quero saber! 

Reference 2 - 1.35% Coverage 

Depois é isso que me faz confusão… Mas eu, mas eu, nem quero enveredar por aí, eu 

nem quero enveredar por aí! Uma vez que não tem, para já não tenho capacidade para... 

a gente às vezes vê ali os filmes em que eles descobrem os mistérios todos, policiais e 

assim. Gosto de ver esses filmes. Mas neste caso, eu não gosto de… Aparentemente não 

havia matéria para investigar, mas na nossa cabeça fica sempre cá umas minhoquinhas e 

eu nem quero, nem quero… Para já não tenho dinheiro para andar a gastar com 

investigações e depois não quero saber, tá tá, aconteceu, ta acontecido! Tá acontecido, 



não quero… não sei se estou a fazer mal, se estou a fazer bem, mas o que é certo é que 

não me quero lembrar dessas coisas… 

Internals\\Entrevista 2 - § 4 references coded [ 5.49% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

Apesar de não perceber o que aconteceu, 

Reference 2 - 3.10% Coverage 

Ele dava aulas de mergulho e tudo! E pronto porque é que tinha que acontecer logo 

assim uma coisa tão esquisita! Depois deixa-me muito, deixou-me logo na altura, muito 

perturbada o facto de eles estarem os três e o mar levar só o meu! E deixou-me muito 

perturbada porque o que é que aconteceu ali? As dúvidas saltaram-me logo à cabeça e 

fiquei logo sempre muito duvidosa o que é aconteceu ali? Será que eles se zangaram? 

Será que eles?... Porque os outros dois saíram dali com vida e saíram pelos próprios pés 

e o meu filho ficou dentro do mar perdido, naquelas ondas que até assustavam e... 

Porquê?! Como é que aquilo aconteceu? Depois as chaves do carro do meu filho 

estavam com o outro colega que ficou cá fora... Quer dizer, foi tudo um misto de 

confusão na minha cabeça porque se o carro era do meu filho, se ele é que tinha o carro, 

porque a chave estava com o outro e ele estava no fundo do mar?! Isso fez-me muita 

confusão! 

Reference 3 - 0.56% Coverage 

Estas são perguntas que continuam na minha mente, continuam comigo porque são 

perguntas às quais eu nunca obtive resposta! E é muito complicado lidar com elas... 

Reference 4 - 1.70% Coverage 

Será que os outros se zangaram com ele e o mandaram à agua e ficaram eles cá fora? 

Será que?... Não sei, “n” de coisas, é uma confusão, é um misto de emoções muito 

complicado e uma confusão muito grande na minha cabeça e inicialmente foi muito 



complicado! Porque eu achava que aquilo não tinha sido um simples acidente, achava 

que aquilo tinha tido alguma coisa de… Vamos que eles se zangaram uns com os 

outros, por qualquer razão, e eles atiraram-no à água e, e… sei lá!, não sei! Embora a 

polícia tivesse… 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 2.87% Coverage] 

Reference 1 - 0.75% Coverage 

Aliás não há… não há provas em concreto. A própria polícia judiciária e o Procurador 

Adjunto de SP arquivou o caso temporariamente… Não há provas que fosse a S., pela 

forma como ela estava. A S. estava a dormir, como se tivesse a dormir, muito serena, 

como se fosse um feto, estava a sorrir. 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

Porque eu tenho a certeza que a S.… Houve alguma coisa para a S. fazer isto! Porque 

ela não faria! 

Reference 3 - 1.64% Coverage 

Não sei o que se passou para que isso acontecesse… Entretanto, acho que foi o ano 

passado, recebi uma carta do tribunal de SPS, por parte do Procurador Adjunto, que me 

disse que a S. teve morte imediata, aliás a médica, a delegada de saúde, já me tinha dito, 

aqui. Mas que tinha muito derrame, que estava a perder sangue pelos pulmões. Eu 

perguntei se seria do tiro e fui falar com a nossa médica também. A S. não tinha 

nenhum problema de pulmões, não tinha nada, o que me suspeita que ela tivesse levado 

alguma pancada, alguma coisa, para estar a sangrar dos pulmões. Tudo isso são 

suspeitas que continuam na minha cabeça e é difícil 

Reference 4 - 0.22% Coverage 

Se descobrir ou não, se foi ela ou não, não a vai trazer de volta, nunca mais... (chora) 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.19% Coverage] 



Reference 1 - 0.19% Coverage 

o meu menino se foi cuspido do carro, como é que é possível o carro ainda ter ido pra 

cima dele?!... 

 

ESCONDER A CAUSA 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 4 references coded [ 1.27% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

Não sei! Mas para mim, eu não digo isto a ninguém, ninguém sabe, até a minha filha! 

Eu embrulhei-a, a certidão de óbito, não, o relatório da autopsia… 

Reference 2 - 0.29% Coverage 

Eles mandaram-me, está embrulhado, embrulhado, embrulhadinho ali dentro do 

envelope, se ela algum dia for descobrir aquilo é capaz de ver… não sei. 

Reference 3 - 0.40% Coverage 

Eu não quero saber o que é que aconteceu, sei que aconteceu e que… mas não posso 

dizer a ninguém. Nem ninguém porque ahhh… não posso! Pronto, não posso! Não 

posso dizer a ninguém. E então é muito difícil para mim! 

Reference 4 - 0.29% Coverage 

Ahhh e digo… “pronto, o que está feito, está feito, o que aconteceu, aconteceu. Não 

interessa se foi doença se foi… não interessa absolutamente nada. 

 

EXPLORAR AS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 2.10% Coverage] 

Reference 1 - 0.41% Coverage 



Sentiu necessidade de perceber exatamente o que é que tinha acontecido. 

M: Sim, senti necessidade e ainda hoje sentia! 

Reference 2 - 1.69% Coverage 

Falei, na altura falei com eles. Mas quando foi a missa do sétimo dia do L., eu aqui em 

casa pedi-lhes para eles irem ao quarto do L., porque estava aqui muita gente, e queria 

que eles me explicassem o que tinha acontecido! Mas eles também não se sabem 

explicar muito bem o que é que aconteceu, pelo menos não me conseguiram explicar 

muito bem, diz que quando mal chegaram à pedra, e veio aquela onda muito grande e 

apanhou-os a todos desprevenidos! Foi a resposta que eles me deram... e eu também não 

sei… 

Internals\\Entrevista 5 - § 5 references coded [ 2.77% Coverage] 

Reference 1 - 0.75% Coverage 

acha que a maneira como ele morreu, o modo como ele morreu, influenciou a maneira 

de como se sentiu? 

M.: Muito! (choro) Muito, porque eu tenho sempre a dor de me mentirem! Porque eu 

queria saber por onde é que o meu menino tinha saído do carro pra fora! Como é que 

tinha, e as pessoas esconderam-me, sempre, sempre! Ninguém me dizia! E essa dor 

parece que me está a matar mais cada dia! (choro) 

Reference 2 - 0.48% Coverage 

J.: E a Sr.ª chegou a ir lá falar com eles?  

M.: Cheguei, mas eles dizem que não se lembram de nada! E eu até já procurei numa 

rapariga mesmo, que ia mesmo com ele (choro), e ela disse pra mim: “Oh G., foi tudo 

tão rápido que eu não sei como é que aconteceu!” 

Reference 3 - 0.55% Coverage 

E eu “então mas tu sabes alguma coisa?!”, porque eu andava desertinha pra saber! Pra 



me dizerem a verdade! Porque, porque as pessoas pensavam que me causavam mais dor 

se me dissessem a verdade! Mas não! A mim o que me mata é a mentira! (revolta) 

Pronto. Porque a verdade ajuda-me muito!… 

Reference 4 - 0.22% Coverage 

M.: Ele é meu filho, as pessoas fogem com estes problemas mas, eu acho que os pais 

têm o direito de saber a verdade! 

Reference 5 - 0.76% Coverage 

O que é que tu achas que aconteceu ali G.?”. Eu assim, “eu pra mim foi a T., era tudo 

jovens, ia lá um pai de família, mas, mas ele ainda era pior que eles, mais brincalhão 

que eles! Pra mim, ali foi, olha, eles deviam de ir todos na brincadeira e a T. coitada lá 

se descuidou e lá foi com o carro acima do lancil do passeio, e pumba!, não conseguiu 

controlar. Ali naquele sítio, só tenho essa explicação! 

 

ESPECIFICIDADES DO TIPO DE MORTE 

 

Acidente 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 3 references coded [ 2.12% Coverage] 

Reference 1 - 0.36% Coverage 

A senhora acha que as circunstâncias, ou o modo como ele morreu, influenciou o 

processo de luto? 

M: Muito! 

Reference 2 - 1.02% Coverage 

Foi ali para contemplar o mar e o mar tirou-lhe a vida e é revoltante porque... É assim, 

se eu dissesse ao meu filho que aquilo ia acontecer, ele ia me dizer assim “Mãe, anda a 



ver muitos filmes! Como é que me pode acontecer uma coisas dessas!” E eu reconheço 

que foi a maneira mais estúpida que podia haver! 

Reference 3 - 0.73% Coverage 

acho que foi a maneira mais estúpida que podia haver!... Porque se fosse outro tipo de 

acidente, mas logo um acidente na área em que ele estava a estudar, na área... ele fazia 

mergulho, ele dava aulas de mergulho, ele… 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 2.02% Coverage] 

Reference 1 - 2.02% Coverage 

J.: O Sr. acha que a maneira de que ele morreu influenciou a maneira de como se 

sentiu? 

P.: Pois… Eu acho que… Não sei! Dizem que há aquele destino, outros, outras pessoas 

dizem que há coisas, não sei, pronto! Foi, foi muito difícil! Não sei, ao fim de ele estar 

nos bombeiros há sete anos, ou nove e depois no primeiro serviço que ele vai fazer, fica, 

não é? Depois, de estar dois anos sem ir, no primeiro serviço que ele vai fazer, ficou. 

Foi um bocado, foi um choque! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.28% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

Porque não foi só de o ter visto morrer ao pé de mim! E sem poder fazer nada por ele!... 

(choro) 

 

Morte Inesperada 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.11% Coverage] 

Reference 1 - 0.11% Coverage 

Ser inesperado é horrível! É horrível mesmo! É horrível!… 



Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 1.43% Coverage] 

Reference 1 - 0.81% Coverage 

O facto de ter sido assim inesperado acha que teve realmente influência... 

M: Claro! Quando perdemos um filho que está doente, que já sabemos que à partida vai 

ter um curto espaço de tempo de vida, vamo-nos preparando psicologicamente! 

Reference 2 - 0.62% Coverage 

E é muito difícil perder um filho assim inesperadamente! É mesmo um grande balde de 

água fria! Acredite que é! Que ninguém passe por isto, porque realmente é muito 

doloroso! (chora) 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.29% Coverage] 

Reference 1 - 0.22% Coverage 

Influenciou, porque nada… nada me fazia pensar que a S. ia… que lhe ia acontecer isso. 

Reference 2 - 0.07% Coverage 

E que não estava à espera!, 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.70% Coverage 

Quando fui apanhado de surpresa... Sei lá, não, não há, não há palavras que definam! 

Não há palavras que definam. Foi inesperado, eu, já lá vão não sei quantos anos, se são 

3 se são 4, ou se são 5 não sei! 

 

Suicídio 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 4 references coded [ 1.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.50% Coverage 

A senhora acha que o modo como ele morreu e as circunstâncias da morte influenciou 



essa sua reação? 

M: Sim, sim muito! Porque, por exemplo, uma pessoa ouve “…o seu filho foi 

atropelado, não sei quê…” “o seu filho teve um acidente, morreu!” “O seu filho… 

pronto…” 

Reference 2 - 0.13% Coverage 

E a circunstância do meu ser assim… Eu! Eu fui encontrá-lo!... Eu!! 

Reference 3 - 0.26% Coverage 

Depois às tantas nunca, nunca o interpelei a ele, porque é que foi assim, porque é que 

aconteceu isto? (suspiro) Nunca o interpelei! 

Reference 4 - 0.12% Coverage 

Eu acho que, eu acho que ele deve ter sofrido muito para, para... 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.23% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

Perguntei… através da fotografia, o porquê!, nunca obtive resposta, como é evidente. 

Internals\\Entrevista 4 - § 9 references coded [ 4.79% Coverage] 

Reference 1 - 0.62% Coverage 

Agora, agora acho que, agora tenho um parecer. Agora acho que ela que se matou, 

porque… porque tinha, tinha contas a pagar! E havia uma que não queria dizer ao pai! 

(Silêncio)… 

Reference 2 - 0.42% Coverage 

Agora se, talvez!, deve ser isso! Agora, eu entendo que ela se matou, por causa de ter 

um crédito, de não conseguir pagar, 

Reference 3 - 0.34% Coverage 

Ela escusava de se matar, porque eu tinha que o pagar! Dava-lhe uma repreensão, tinha 

que o pagar! 



Reference 4 - 0.38% Coverage 

E às vezes penso “Porque é que te mataste?? Eu tinha que pagar, por isso não te 

matavas, pá!… Tavas a sofrer?” 

Reference 5 - 0.53% Coverage 

Ela escusava de fazer isso! Levava, levava só dois abanões, que eu gritava com ela, 

passava-me dos carretos, não é? (risos), levava dois abanões... 

Reference 6 - 0.47% Coverage 

Mas depois, depois quando tou sozinho, penso assim um bocadito e digo assim: ‘‘Epá, 

oh filha, porque é que fizeste isso?”... Pois é! 

Reference 7 - 0.31% Coverage 

De vez em quando, ainda, ainda me dá pra, pra lhe perguntar: “Porque é que fizeste 

isso?”. 

Reference 8 - 1.13% Coverage 

Mas agora já sei. Agora nem pergunto, agora já sei porquê que fizeste isso! Enquanto eu 

não sabia, eu ficava!... Enquanto aquilo não apareceu, do tribunal, eu tava, tava 

intrigado, epá, isto será alguma coisa que tu, que tu não conseguiste fazer! Tu fizeste 

lixo, e acabaste por fazer mais lixo… Por te matar, pensava eu! 

Reference 9 - 0.59% Coverage 

J.: Está-me a dizer que quando descobriu essa dívida, que entendeu, para si foi claro que 

esse foi o motivo… 

P.: Foi, foi, foi, foi! Foi o motivo e foi o motivo que ela... e 

Internals\\Entrevista 7 - § 12 references coded [ 10.15% Coverage] 

Reference 1 - 0.30% Coverage 

porque, por ter sido como foi, para mim é mais difícil de aceitar! Porque… 

J: A circunstância em que ele morreu influencia, d. M.? 



M: Sim, sim, sim, sim! 

Reference 2 - 0.65% Coverage 

Então custa-me a aceitar… É, tanta coisa, conversas que ele próprio tinha, que a 

psicóloga tinha, que o meu marido teve quando o tirou da escola onde ele andava, por 

achar que podia vir a acontecer o que aconteceu e eu, sim senhora... Na altura ele disse 

que era melhor tirá-lo da escola que isto pode acontecer e eu sim senhora, aceitei 

Reference 3 - 0.17% Coverage 

mas achava que nunca acontecia. Eu achava que nunca, que isto nunca ia acontecer 

comigo. 

Reference 4 - 1.18% Coverage 

Mas como ele tinha tido aquelas tentações, a minha sogra tinha-me convidado, pronto, a 

sair onde ela se tinha informado e disse-me, pronto, onde é que lhe tinham indicado para 

eu ir. Eu já tinha ido há um tempo atrás e tinham-me dito que, possivelmente, ahm… se 

me tinha morrido alguém, possivelmente podia não ser por mal, mas podia alguém 

realmente andar a... atrás dele. Podia ser, até podia não ser por mal, mas podia acabar, 

pronto, andar alguém! Ia para…ia aos Estados Unidos, que dava perfeitamente tempo de 

quando voltasse fazer um trabalhito para ele, para, para o libertar dessas tentações. 

Reference 5 - 0.32% Coverage 

Ahm… acho que uma per… perder é sempre difícil! Ahm… e quando se trata de, de 

perder um filho, para mim, e da maneira que eu o perdi, acho que é, é… para revoltar, 

pronto! 

Reference 6 - 0.97% Coverage 

Porque eu chegava a casa e… revoltava-me por ele, por ele estar aqui sem fazer nada! 

Por ele não, não… muitas das vezes, não queria ir ter com os colegas, não queria ir 

comigo! Ahm… pronto, eu revoltava-me! Mas afinal de contas era a… Ele andava 



muito, muito revoltado! Muito revoltado! E ele precisava, ele precisava do espaço dele, 

ele precisava de ter tempo para encontrar… Precisava de ajuda, pronto, ele precisava de 

ter tempo e de ter ajuda para… para dar a volta à situação em que ele estava. 

Reference 7 - 2.11% Coverage 

já tenho falado com, com psiquiatras e com psicólogos e tudo e… e têm-me dito que 

quando se chega à situação que o F. chegou, que, que, que pensou mais vezes, não foi 

só aquela! Ele chegou a tar ali ao pé de um poço e… e chegou a dizer que se sentia lá 

bem, que havia qualquer coisa que o puxava para lá! Havia qualquer coisa que o puxava 

para trás! Eu… depois de conversas que tenho tido com psicólogos e psiquiatras, eu… 

eu chego à conclusão que se calhar, que ele chegou ao fundo e que dificilmente, ahm… 

melhorava ao ponto de não, de não o voltar a tentar! Eu às vezes penso que se calhar, se 

ele não tivesse feito naquela altura, iria o fazer noutra altura! Por mais que eu até o, o 

tratasse, possivelmente, ele com outro desgosto qualquer que ele tivesse, ele poderia vir 

a fazê-lo! Porque eu, eu acho que ele foi mesmo, foi… foi, de certeza, ao fundo! Foi, de 

certeza, ao fundo! Para, para ter a coragem que ele teve!… Não é de qualquer maneira 

que se faz uma coisa destas, é preciso estar-se realmente muito mal! E ele, e ele chegou 

a estar mesmo muito, muito mal, para conseguir fazer o que fez! 

Reference 8 - 2.07% Coverage 

Eu sei que ele que, de certeza, que sente que nós que fizemos o melhor por ele! Eu 

tenho a certeza que ele que sente isso! Embora a cabeça dele, no momento chegou, 

chegou… a este ponto, mas eu sinto que ele que, se realmente houver alguma 

possibilidade de ele… Ele sente, de certeza, que nós que fizemos o melhor por ele! É 

assim…Não é fácil, não! Eu… eu, eu sinto que se fosse de outra maneira, não me seria 

tão difícil! Se tivesse acontecido… 

J: Se fosse outra forma de morte. Ou seja… 



M: Se tivesse sido um acidente ou uma doença em que, que a gente sentisse que, que ia 

mesmo acontecer! Eu... Eu... Isto levava a isso, mas, ahm… 

J: Por ser inesperado ou por ter sido um suicídio, d. M.? 

M: Por ter sido um suicídio! 

J: É mais difícil a Sr.ª aceitar? 

M: É, é, é. Para mim é! Para mim é! Porque… eu acho que se fosse um acidente, eu, eu 

acho que via as coisas de outra maneira! Ter sido ele a fazê-lo pelas próprias mãos, 

porque eu não ponho a ideia para colegas, nem tão pouco, da maneira que ele andava 

e… E as coisas que ele falava, não me levou a momento nenhum a suspeitar de alguém! 

Reference 9 - 0.77% Coverage 

Eu acredito que ele tivesse estado dentro do poço e tivesse saído de dentro do poço e 

tivesse apanhado coragem e tivesse pensado “tem que ser”! Eu acredito nisso! Eu 

acredito! Ele teve, ele, ele não viu outro caminho! Ele sentiu que o caminho dele tinha 

que ser aquele! Tenho essa, essa… é isso que, que… teve muita força! Teve muita 

coragem! Teve um desespero muito grande para fazer o que fez!... 

Reference 10 - 0.19% Coverage 

Ahm… mas eu sinto, desde até do primeiro momento, eu senti que acabou o sofrimento 

dele! Acabou! 

Reference 11 - 0.50% Coverage 

Ele nunca queria tirar fotografias! Eu andava aí atrás dele com a máquina para tirar 

fotografias, mas ele não queria! E aquela fotografia foi ele que quis tirar a fotografia! 

Parece que foi mesmo para se preparar, para me deixar aquela fotografia! É assim! 

Reference 12 - 0.92% Coverage 

Porque nós, às vezes, pensamos “não, a mim isto não acontece!”. Não, acho que, acho 

que desde que a gente nasça, até morrer, estamos sujeitas a tudo! Acho que não… não 



podemos dizer “não, a mim isto não me acontece!”. Eu, eu cheguei a dizer “isto não me 

acontece”, eu cheguei a dizer! E recordo-me muito disso! Porque com isto do F., ahm… 

a conversa andou várias vezes à baila, a dizerem-me mesmo que podia acontecer com o 

meu filho e eu disse sempre “não, isto não acontece!” 

 

 

MUDANÇAS COM O TEMPO DE LUTO 

 

Mudanças Positivas 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 1.22% Coverage] 

Reference 1 - 0.17% Coverage 

Ah agora, por exemplo, já sou capaz de dar umas coisas dele, mas é só a pessoas que eu 

gosto! 

Reference 2 - 0.75% Coverage 

Este ano, a semana passada até, fui então já fui capaz de … deitar fora não, foi a 

contribuição dele para as cadeiras de rodas que andam para aí. Há dois rapazes agora 

aqui próximos que ficaram paraplégicos e então que andam a acarretar latas. Ele tinha 

uma coleção de latas enorme, daquelas latas tipo coca-cola. E então lá mandei as latas 

todas, que as latas também parece que eram precisas. 

Reference 3 - 0.30% Coverage 

J: Com o passar dos anos não nota que seja mais fácil? 

M: Há certas coisitas que são! Certas coisitas, por exemplo, os pratos, os talheres, essas 

coisitas 

Internals\\Entrevista 2 - § 3 references coded [ 1.86% Coverage] 



Reference 1 - 0.48% Coverage 

só depois de passarem sei lá quantos anos é que eu a voltei a fazer, e tirei os lençóis e 

lavei porque estava feita por ele e eu não queria mexer... 

Reference 2 - 1.06% Coverage 

Porque, eu mesmo olhando para trás, acho que seria impossível viver sem ele e, no 

entanto, eu estou a viver sem ele! E olhando para trás eu pensaria ‘não é possível viver 

sem o meu filho’ e pronto, eu estou a viver sem o meu filho... Apesar de achar um 

bocado difícil, cá estou! Já passaram quatro anos e eu cá estou... 

Reference 3 - 0.32% Coverage 

É assim, um bocado... É difícil, a gente parece que as pequenas coisas têm outro 

significado… 

Internals\\Entrevista 3 - § 5 references coded [ 1.35% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

Encarnados, verdes, tudo isso, nunca gostei. Mas pronto, a trabalhar ando de azul-

escuro, quando saio uma calça preta ou uma t-shirt azul. Nunca… eu também nunca 

gostei de… 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Não conseguia, eu não conseguia sair da cozinha, onde ela estava sempre! Agora 

felizmente… 

Reference 3 - 0.24% Coverage 

Eu não sei se estou a 100% curada. Estou melhor, sinto-me melhor, encaro melhor a 

situação. 

Reference 4 - 0.21% Coverage 

Ver, ter atenção às coisas mais… mais simples, que por vezes nós não pensamos! 

Reference 5 - 0.20% Coverage 



Mesmo a nível de, entre mim e o meu marido, as coisas serem mais serenas, mais… 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.10% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

P.: Mas, ah, está-se melhor! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.35% Coverage] 

Reference 1 - 0.26% Coverage 

Primeiro não tinha astúcia pra nada, agora é uma energia, que eu não sei de onde é que 

vem tanta força!, não sei de onde vem tanta (choro)… 

Reference 2 - 0.09% Coverage 

Agora já me está a acontecer mais raramente… 

Internals\\entrevista 8 - § 5 references coded [ 2.92% Coverage] 

Reference 1 - 0.31% Coverage 

Só consegui melhorar há meio ano para cá. É que consegui melhorar fisicamente. 

Psicologicamente. 

Reference 2 - 1.67% Coverage 

Mas ao princípio foi muito complicado, chegava a ir de noite para lá, para o cemitério! 

Depois o cemitério tinha uma chave e eu não sabia! Eu queria ir para ao pé do meu 

filho, mas o portão tava fechado. Ahm… foi muito complicado, eu querer estar ao pé do 

meu filho e não conseguir ir! Tive que ir à Junta pedir que me dessem uma chave, ou 

que mandassem fazer uma chave. Depois mandei fazer duas ou três, mas as chaves 

nunca entravam! Depois, a Presidente também, coitada faleceu há um ano, é que me deu 

uma chave. E, pronto, cheguei a ir de noite ao pé do R. 

Reference 3 - 0.21% Coverage 

Mas aconteceu, quando eu caí na realidade, quando… passado meses. 

Reference 4 - 0.30% Coverage 



Foi passados meses que eu consegui… ver que realmente o R. já não… fisicamente, já 

não estava cá! 

Reference 5 - 0.43% Coverage 

Eu andei… andei muito mal! Muito mal, muito! Eu fui mesmo a baixo! 

J: Sim. Disse-me que só agora há meio ano é que se sente realmente a melhorar… 

 

Mudanças Negativas 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 1.16% Coverage] 

Reference 1 - 1.03% Coverage 

Mas de repente há alguém que toca numa coisa qualquer… houve uma colega minha… 

eu andei a evitá-la… sei lá, ela só soube ao fim de dois anos. Nós fomos colegas de 

trabalho mas ela depois afastou-se e ela… porque eu já sabia se ela chegasse ao pé de 

mim dizia … “então o meu J. ito?” Ela chamava-lhe sempre o “meu J. ito”, eu tinha a 

certeza se ela me dissesse aquilo eu desabava. Portanto há pequeninas coisas que as 

pessoas me dizem e então vai tudo logo por água abaixo… Volta tudo ao princípio, 

tudo! Volta tudo, tudo, tudo, tudo! É uma coisa!… 

Reference 2 - 0.13% Coverage 

É assim... às vezes é... às vezes volta tudo! Às vezes volta tudo!… 

Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 1.60% Coverage] 

Reference 1 - 0.19% Coverage 

Isto com o tempo que, que vai passando, que vai passando, mas eu acho que saudade vai 

aumentando! 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

Na minha casa não era preciso haver festa, para haver festa, porque havia sempre! 



Pronto. Agora é que não há nada, acabou tudo! 

Reference 3 - 1.02% Coverage 

Desde que o meu menino partiu, nunca mais bebi café da cafeteira. 

J.: Não voltou a fazer café? 

M.: Não voltei. Faço para o meu N., agora está cá em casa também e faço para o meu N. 

J.: O seu N. é o seu filho? 

M.: É o meu filho. Faço pro meu N., mas… nunca mais voltei a beber café. Eu prometi 

ao meu menino que não bebia mais café sem ele! E não consigo beber! E agora, quando 

o meu N. veio pra casa é que eu comecei a fazer café da cafeteira, porque há alguns 2 

anos ou 2 anos e tal, pois ele está cá desde Fevereiro, nunca mais fiz café, nunca mais! 

Reference 4 - 0.14% Coverage 

Pronto, ando ali uns dias mais… Mas depois, volta-se ao mesmo, outra vez… 

Internals\\Entrevista 6 - § 7 references coded [ 6.86% Coverage] 

Reference 1 - 0.79% Coverage 

Mas depois, consegui dar a volta! Isto é, porque ninguém dá a volta a uma coisa destas! 

O acidente faz agora, vai fazer 3 anos para o mês que vem, mas pra, pra mim foi 

ontem… foi ontem. 

Reference 2 - 0.52% Coverage 

Agora… vamos… como já disse, isto é, foi há três anos, mas foi ontem, foi ontem! Pra 

nós, foi ontem! Pra mim, pra mim... 

Reference 3 - 0.18% Coverage 

P.: Não, é exatamente como há três anos. 

Reference 4 - 1.15% Coverage 

Eu digo, há três anos pra cá parece que a nossa vida que foi, mudou, aliás, mudou 

radicalmente, mudou. Nós, éramos uma família, não tínhamos grandes posses 



monetárias, não tínhamos, vivíamos mesmo apertados, apertados, mas éramos felizes! 

Éramos felizes! 

Reference 5 - 1.97% Coverage 

Mas pronto, antes disto, não tínhamos dinheiro, vivíamos mesmo com dinheiro 

controlado, e às vezes nem chegava, não chegava, mas éramos felizes, pronto. Agora, 

agora tivemos esta infelicidade, ficámos com muito dinheiro, dividimo-lo todo, agora 

não temos quase nenhum! Mas pronto, temos algum pra… 

J.: Para as vossas coisinhas. 

P.: Para as nossas coisas, para qualquer eventualidade, mais que nos possa acontecer… 

mas… somos infelizes! 

Reference 6 - 1.85% Coverage 

Tem sido, continua a ser muito difícil, muito difícil! Continua a ser difícil! Podem dizer 

que o tempo apaga tudo, mas isso é tudo treta! É tudo treta! O tempo não apaga nada, 

antes pelo contrário! 

J.: O Sr. acha que… 

P.: A saudade, a saudade cada vez bate mais! Cada vez é mais, a saudade cada vez é 

mais! Podem dizer o que disserem, que o tempo, “ai, o tempo vai...” Não! É tudo, é tudo 

mentira! É tudo mentira! O tempo cada vez... 

Reference 7 - 0.41% Coverage 

é verdade! O tempo não, não apaga nada! Antes pelo contrário! Antes pelo contrário! E 

é assim… 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.65% Coverage] 

Reference 1 - 0.65% Coverage 

hm… mesmo quando vou a uma procissão, que às vezes vou à minha terra e que nunca 

sei como é que as coisas vão correr, muitas das vezes, ahm… vou com uma vontade que 



vai correr tudo muito bem, depois acabo por, por me lembrar de, de… pronto, do que 

aconteceu e a vida já não… sinto que, que nunca mais vai ser a mesma! E eu disso eu 

tenho a certeza! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.62% Coverage] 

Reference 1 - 0.62% Coverage 

Porque… os primeiros dias, os primeiros meses, custa, mas quando mais passa, mais a 

dor é! 

J: Não melhora com o tempo? 

M: Não. Não melhora com o tempo! A saudade cada vez é mais! Cada vez é mais!… 

Muito mais! 

 

 

O QUE MAIS AJUDOU 

 

Receber Cuidado de Outros 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 8 references coded [ 1.81% Coverage] 

Reference 1 - 0.11% Coverage 

as pessoas, as pessoas ao pé, e tá visto que não fazia isso. 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Esta diz-me assim, a outra diz-me assado… e realmente os amigos são muito, muito, 

muito importantes! Muito importantes! 

Reference 3 - 0.17% Coverage 

Foi, foi, foi os amigos, eu tive uns amigos... todos, todos e aqui foram os amigos… 

foi… 



Reference 4 - 0.18% Coverage 

Mas, os amigos puxam por mim, realmente é verdade, puxam por mim e eu vou. E eu 

gosto e assim, 

Reference 5 - 0.12% Coverage 

O que é mais a ajudou ou tem ajudado? 

M: Os amigos têm ajudado. 

Reference 6 - 0.18% Coverage 

Não, não, não, só amigos, só amigos… Praticamente, pois as pessoas são todas 

solidárias, 

Reference 7 - 0.42% Coverage 

Mas, por exemplo, também tive a nível assim, também sou já velha aqui no sítio, não é, 

o meu médico cardiologista veio logo, a Presidente da Câmara veio logo, sei lá, pessoas 

que eu não estava à espera que viessem e vieram… 

Reference 8 - 0.40% Coverage 

Tenho muitos amigos, pessoas, algumas são só conhecidos, não é?… Mas mesmo assim 

eu já vivo aqui há cinquenta e tal anos em A. e acho que as pessoas gostam de mim! É 

um ponto também que eu preciso que gostem de mim! 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 2.16% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

Nessa altura o que é que achou que ajudou mais? 

M: Não sei... Sei lá!, as pessoas, algum apoio que eu tive das pessoas e dos amigos e 

assim. 

Reference 2 - 1.71% Coverage 

Até veio aqui, eu tenho um primo que é padre, e ele também me deu algumas palavras, 

embora fossem duras, mas hoje compreendo que realmente é a verdade. “É assim, tens 



que aceitar! Temos que aceitar, não há outra alternativa, é aceitar! Ou aceitamos de 

cabeça erguida, ou aceitamos derrotados! Portanto há que erguer a cabeça e aceitar. 

Porque aconteceu e temos que aceitar! Pronto, na altura eu achei que ele estava a ser 

demasiado duro comigo, mas a realidade é mesmo essa. Essa é que é a grande verdade! 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.38% Coverage] 

Reference 1 - 0.21% Coverage 

Ahm… pessoas amigas e a minha irmã que está na Suíça também a ligar-me. Foi isso… 

Reference 2 - 0.17% Coverage 

E depois as pessoas a falarem comigo, a darem-me os sentimentos, 

Internals\\Entrevista 4 - § 2 references coded [ 1.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.75% Coverage 

P.: Não, não. Sempre, sempre, é bom, ah, é bom, sabe bem, gente bater-me nas costas 

“então, como é que vais, pá?… Deixa lá, pronto, tem lá calma!”. Palavras confortáveis, 

não é? Não digo que seja mau, mas não é, não é… 

Reference 2 - 0.26% Coverage 

P.: É, os meus amigos, toda a minha gente! Não tenho inimigos, felizmente! 

Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 1.40% Coverage] 

Reference 1 - 0.13% Coverage 

M.: Sim, sim. As vizinhas, as amigas, nunca me largaram! Ainda hoje 

Reference 2 - 0.54% Coverage 

elas já sabem, ninguém vem cá bater, ninguém cá vem incomodar! E elas depois veêm 

as janelas fechadas, e à noite ligam-me “Óh G., tava tudo fechado, tás pior?” E eu 

assim, “não!”, “então porque é que tinhas tudo fechado? É porque tás a mentir!”... Elas 

já sabem quando eu estou… 

Reference 3 - 0.45% Coverage 



M.: Elas ajudam-me muito! Elas têm sido, tem sido impecáveis pra mim! Pra mim, elas 

têm sido impecáveis! Desde o momento do acidente do meu menino que as pessoas… 

Eu já tinha muitas amigas, mas fui, tinha amigas em sítios que eu nunca… 

Reference 4 - 0.28% Coverage 

M.: Sim, sim. E a comandante dos bombeiros também andou sempre de volta da gente, 

nunca nos largou e ela também queria me arranjar uma psicóloga. 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 2.91% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

P.: Olhe, foi naquela altura, tivemos apoio de, muitos apoios de muita gente, a família, 

Reference 2 - 1.64% Coverage 

Tenho um amigo que descobri depois que aconteceu isto ao S., é um rapaz que é polícia, 

que ainda ontem esteve aqui à noite com a esposa… Têm sido uns bons amigos! Têm 

sido uns bons amigos! Dos poucos que… Eu tinha muito amigo, tinha muito amigo! 

Agora, ainda tenho não é?, mas este está sempre presente, estes dois estão sempre 

presentes! O J. e a mulher estão sempre presentes! 

Reference 3 - 0.87% Coverage 

P.: Sim. Tenho tido apoio, quer dizer, tive, a vizinhança tem sido impecável connosco 

não é?, também nos dão muito apoio! Quando há qualquer coisa aqui em casa, tudo cai 

aqui, não é! E pronto… é isso. 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 1.30% Coverage] 

Reference 1 - 1.18% Coverage 

Eu tava na, na parte da... era na área de serviço da M., estava na parte do bar e estava ali 

no meio, a atender os clientes e ia buscar os tabuleiros, andava ali ao pé das pessoas, ao 

pé das mesas com as pessoas e convivia muito com as pessoas. Tinha pessoas que ainda 

hoje perguntam por mim, pessoas que estavam a viver também o mesmo que eu estava a 



viver! Pessoas que já conheciam um bocadinho a minha situação, e que depois vieram a 

saber do que tinha acontecido e que passavam e sempre queriam encontrar-me e, 

pronto… Eu tenho colegas que continuam a falar, que ela que voltam… que continuam 

a perguntar por mim! 

Reference 2 - 0.11% Coverage 

E que a gente unidos consigamos tocar a vida para a frente! 

Internals\\entrevista 8 - § 9 references coded [ 7.10% Coverage] 

Reference 1 - 0.79% Coverage 

O que me ajudou, foi eu ter muitas pessoas do meu lado! Muitas! Tanto no meu local de 

trabalho, como amigas de fora, que me deram força, ajudaram-me muito! Muito! 

Muito!… Ainda hoje, tenho essas amizades, essas pessoas ao pé de mim. Nunca as 

posso esquecer! 

Reference 2 - 0.16% Coverage 

Mas o que me deu muita força foi os amigos, familiares 

Reference 3 - 1.10% Coverage 

M: Sim. Os meus irmãos, primos. Sim, tive, de toda a gente! Tive pessoas que nunca 

conheci na vida, nunca! Ahm… de onde encontrava, parece que me conheciam, sei lá, 

há tanto tempo!… Conheceram-me no dia do funeral e eu não conheci, nem sequer 

tinha cabeça para tanta gente! Nem nesses dias! E acho que, quando me viam, vinham 

ter comigo, ainda hoje, ainda hoje! 

Reference 4 - 0.68% Coverage 

M: São. A maior parte do trabalho, familiares e amigos sem ser do trabalho. Sim, são. 

Também tem sido uma…uma grande ajuda para eu superar esta dor! Têm-me dado 

muita força também! Muita, também! Sem eles não conseguia! 

Reference 5 - 0.83% Coverage 



E foi essa mãe, que nesse dia, no Dia da Mãe, ela juntou-se no meio, na volta, 

estávamos a fazer um jogo para os filhos e eles a verem, e ela veio para ao pé de mim, 

deu-me a mão e… dali, de dar-me a mão, ficou sempre comigo, até hoje!… Foi a pessoa 

que me deu muita força! Ainda hoje! 

Reference 6 - 0.28% Coverage 

Mas foi, foi, foi com essa ajuda, dessa mãe que me fez crer, acreditar que Deus existe, 

que… 

Reference 7 - 2.78% Coverage 

Tive ajuda de muitos médicos! Muitas colegas minhas, a minha chefe! Médicos, então, 

nem se fala!… Que me ajudaram, que me apoiaram muito! Muito, nessa hora! 

J: Acabou por haver uma grande solidariedade… 

M: Foi, foi, foi! Eu… eu nunca pensei! É assim, a minha história, depois comecei… a 

dar conta, havia tanta pessoa, que sabia de tanta coisa que eu nem sequer imaginava! 

Pessoas que eu nem sequer conhecia!… vinham ter comigo, davam-me força e eu dizia 

“não a conheço, não” e ela assim “olhe eu estive lá naquele dia, em tal dia”, e eu pedia 

desculpa, que eu não conhecia. Foi… (choro) eu nunca pensei de ter tanta pessoa, que 

me desse tanta força, como deram e como dão! Ainda hoje, ainda agora, antes de me vir 

embora ter com a doutora, vinha no elevador e veio uma colega das portarias, veio ter 

comigo perguntou-me, cumprimentou-me “como é que tu estás? Como é que o menino 

está? Força! Tás linda!”, tudo!… 

Reference 8 - 0.07% Coverage 

M: Ajuda muito, muito! 

Reference 9 - 0.41% Coverage 

das pessoas que me amam, das pessoas que gostam de mim!… É dessas pessoas, que 

estão permanente na minha vida… e são um pilar para mim. 



Ter Outros(s) Filho(s) 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 6 references coded [ 2.22% Coverage] 

Reference 1 - 0.08% Coverage 

depois pronto comecei a ter a minha filha 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

se eu não tivesse a minha filha, era capaz de acontecer isso. Eu desligar… 

Reference 3 - 0.69% Coverage 

Por acaso uma das moças (das irmãs do R.) ela … trabalha numa acústica e ela depois 

disse-me “não faça o que a minha mãe fez connosco, a minha mãe esqueceu-se de nós, 

desligou de nós, portanto não faça!…” e eu assim “não, não vou fazer porque eu tenho, 

tento por mais que eu possa não lhe chatear a cabeça não lhe… pronto, tento não me 

sentir muito em baixo ao pé dela. 

Reference 4 - 0.24% Coverage 

Não, não posso, porque eu tenho que lhe dar força de mãe… “oh filha vê la, vê la deixa 

isso…” pronto agora já não chora tanto… 

Reference 5 - 0.54% Coverage 

Sinto que as pessoas que têm um marido normal, digamos, um marido decente, pessoas 

que se davam bem acho que deve ser uma grande ajuda, deve ser uma grande ajuda! 

Uma grande ajuda e ao mesmo tempo, é como eu com a minha filha, uma 

responsabilidade de não preocupar muito, de não lhe… 

Reference 6 - 0.53% Coverage 

Há pessoas que nem têm tempo para ter estas coisas porque têm outros filhos para tomar 

conta, outros filhos para… pequeninos, que têm outros problemas. Felizmente a minha 

já está crescida, ou infelizmente, não sei… e não me dá esses problemas. Mas se calhar 



até, até é bom! 

Internals\\Entrevista 2 - § 3 references coded [ 4.25% Coverage] 

Reference 1 - 2.62% Coverage 

Têm sido anos muito difíceis e tive que arranjar coragem, não sei aonde, porque a 

minha filha tinha o casamento dela marcado, tinha os convites feitos, o irmão faleceu 

em Fevereiro, a 23 de Fevereiro e ela tinha o casamento marcado para 4 de Setembro. 

Convites feitos, restaurante marcado, e tudo feito. E eu não sei onde é que eu fui 

arranjar coragem para a ajudar, porque ela, inicialmente ficou tudo parado, depois disse-

me que não se casava, ou casava na data... Primeiro disse-me que adiava. E depois 

disse-me “eu não vou adiar porque o J. não tem a culpa do que aconteceu e não é justo. 

Ou me caso na data que estava determinada ou não me caso. Quando a casa estiver feita 

vou para lá e não me caso!”. E eu disse-lhe a ela “vai em frente, nós vamos te ajudar no 

que for preciso”. 

Reference 2 - 1.20% Coverage 

E arranjar coragem para ajudar a minha filha e para estar com ela, e para estar com ela 

bem! Porque ela exigia isso de mim, e ela dizia: “pois, o meu irmão morreu, mas eu 

estou aqui, mãe! Eu estou aqui!”. E é muito difícil a gente ouvir um filho e estar a 

pensar no outro que partiu! (chora) E ter aquele à nossa frente a dizer “eu estou aqui, 

preciso de ajuda”... 

Reference 3 - 0.43% Coverage 

Foi quase logo, por causa da minha filha porque eu para a poder ajudar a ela, também 

precisava de ser ajudada e eu não conseguia, 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 3.08% Coverage] 

Reference 1 - 0.70% Coverage 

ou outros filhos não é? Ajudou-me… alguém me levou este, eu tenho que, tenho cá 



mais quatro! Tenho que lutar pra… contra esta adversidade, pronto! E foi isto. 

Reference 2 - 0.79% Coverage 

P.: Olhe, são os outros filhos! Apesar deste não… Mas, a minha filha, e outros filhos. 

Tenho o outro também que se separou agora da mulher, pronto… Mas mesmo assim, 

eles, pronto... 

Reference 3 - 1.59% Coverage 

além da minha filha, não é, que é o, a minha filha de facto tem sido também, apesar da 

doença dela - e agora eu dou-lhe muito nas orelhas, dou-lhe porque, ela acomoda-se 

muito, dizem que aquela doença é difícil, eu tenho, infelizmente, dor eu sei o que é não 

é, tenho passado muito, e custa-me aceitar, aceitar que ela se acomode tanto não é - mas 

ela também tem sido... 

Internals\\Entrevista 7 - § 6 references coded [ 2.01% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

E pronto, agora temos que tocar a vida para a frente e tenho uma filha, graças a Deus, e 

é nela que tenho… 

Reference 2 - 0.72% Coverage 

Eu, por exemplo, dou graças a Deus por ter a minha filha, a minha rica filhinha, que 

Deus nosso senhor m’a proteja e me dê muita sorte, muita sorte mesmo com ela! Que 

ela ainda me consiga fazer muito feliz e que seja muito feliz! É o que eu mais peço a 

Deus todos os dias! Porque… porque ela é o principal, porque se não é fácil com ela, se 

eu não a tivesse, então!… não sei, não sei! 

Reference 3 - 0.41% Coverage 

E eu já lá voltei depois disso, naquele momento lembrei-me da minha filha e pensei “eu 

tenho a minha filha, eu tenho que lutar pela minha filha, tenho que apoiá-la, não… não, 

já chega de sofrimento para ela!”. 



Reference 4 - 0.24% Coverage 

Mas tou a lutar com todas as forças para que, consiga apoiar a minha filha e consiga 

tocar a vida da melhor maneira possível! 

Reference 5 - 0.12% Coverage 

E… pronto, que tenho que continuar a lutar com a minha filha… 

Reference 6 - 0.33% Coverage 

Daqui para a frente, que a minha filha consiga dar a volta a tudo! E que eu consiga 

apoiá-la! E que eu tenha forças para a apoiar, que eu consiga ser a melhor mãe possível! 

Internals\\entrevista 8 - § 8 references coded [ 2.91% Coverage] 

Reference 1 - 0.26% Coverage 

E acho que a força e o que me ajudou a superar também isto, foi o meu filho, sem 

dúvida! 

Reference 2 - 1.02% Coverage 

O M., porque… se eu não tivesse o M., já não conseguia sobreviver! Não conseguia! O 

M. tem-me dado muita força! Muita força! Quando eu chorava, agora não choro à frente 

dele, mas quando chorava ele “mãe, não chores!”. Tive que saber lidar com a situação, 

porque o M. não tinha que sofrer por isto! Porque o M. viu tudo, o M. sabe de tudo! 

Reference 3 - 0.21% Coverage 

e foi o meu filho, sem dúvida, os meus filhos têm-me dado muita força! 

Reference 4 - 0.17% Coverage 

M: É o M. Tem-me ajudado muito! Sem ele, não conseguia! 

Reference 5 - 0.15% Coverage 

eu perdi o R., fisicamente, mas tenho o M. comigo! 

Reference 6 - 0.23% Coverage 

Que me faz… juntamente com o M.! Nunca poderei esquecer o M., o M. tá sempre!… 



Reference 7 - 0.18% Coverage 

Ajudar o meu filho, que tanto precisa de mim neste momento! 

Reference 8 - 0.69% Coverage 

Só passado um tempo é que eu comecei a perceber que tinha o M. ao pé de mim e ele 

precisa muito de mim, muito! E se mães têm outros filhos, nenhum tira o lugar do outro, 

nenhum, nenhum... Mas se agarrem a esse filho, a esses filhos, e 

 

Cônjuge 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.59% Coverage] 

Reference 1 - 0.59% Coverage 

O meu marido caiu completamente! Completamente! E eu aguentei-me mais porque 

comecei logo a ser medicada e tinha que me aguentar por mim e por ele, porque ele 

andava a cair. 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 1.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.32% Coverage 

Nessa altura, d. M., o que é quê a ajudou, a si? 

M: Nada. Porque eu tentei dar apoio ao meu marido, ao meu neto, à minha sogra. 

Reference 2 - 0.48% Coverage 

Eu tentei sempre que o meu marido estivesse estável, porque ele tinha tido dois AVC’s, 

acidentes vasculares cerebrais isquémicos ou enfarte, e eu não queria de forma nenhuma 

que ele… 

Reference 3 - 0.42% Coverage 

É nisto que consiste a minha vida, ver o bem-estar do meu marido e olhar também um 

bocadinho para mim já que foram três anos e tal que não… não tratei de mim (choro). 



Reference 4 - 0.22% Coverage 

E pronto, o meu marido a acalmar-me a dizer-me que ela tinha emigrado, que estaria cá. 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 1.26% Coverage] 

Reference 1 - 1.26% Coverage 

Mas não, enquanto tiver, enquanto tiver a minha Maria ao pé de mim… Quando, se por 

exemplo, a minha mulher morrer primeiro, já, já, sinto-me pior, porque, começo a 

pensar, primeiro foi a filha, depois é a mulher, agora sinto-me sozinho. Aí, sou capaz de 

me ir abaixo. Enquanto a mulher não for, eu vou, eu vou me amparando... nela, ela vai-

se amparando em mim! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.67% Coverage] 

Reference 1 - 0.27% Coverage 

M.: Quem é que mais me ajudou? Foi o meu marido. Foi o meu marido que me ajudou 

muito. Porque eu não sei, que se não fosse ele, eu tinha mesmo… P 

Reference 2 - 0.40% Coverage 

J.: E o seu marido é que a incentivou, cuidou de si?  

M.: Sempre! Sempre! E ainda hoje, ainda hoje! Nem que eu tenha de beber só um 

iogurte, mas, tenho de ir lanchar, tenho… Só o engano de manhã, só o engano de 

manhã. 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 1.75% Coverage] 

Reference 1 - 0.35% Coverage 

P.: É, pois, que ela tem sido uma lutadora! A minha mulher tem sido uma lutadora! 

Reference 2 - 1.06% Coverage 

E a minha mulher especialmente! A minha mulher tem sido, tem sido o meu braço 

esquerdo, o meu braço direito!... Tem sido, tem sido uma lutadora, a minha mulher! E é 

uma lutadora! E é isso que me vai, que me vai fazendo cá andar, cá andar, que isto… 



Reference 3 - 0.33% Coverage 

eu tenho que lutar, tenho que ajudar a tua mãe, que ela também me ajuda muito! 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.42% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

M: Ahm… ajuda quando o meu marido cá vem, torna as coisas muito mais fáceis! 

Reference 2 - 0.27% Coverage 

J: Como melhor apoio será mesmo a relação com o seu marido, é isso? 

M: É, é. É porque eu aqui não tenho, realmente, aqui, assim, mais ninguém. 

 

O Filho que Morreu 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 1.55% Coverage] 

Reference 1 - 1.07% Coverage 

Comecei a habituar-me a pensar que é ele que me ajuda! Porque, por exemplo, a queda 

ali atrás, eu levava umas coisas na mão e os cães são muito grandes, começaram a 

brincar e desequilibrei-me e caí das escadas abaixo! Não é só uma escada, é uma 

escada, e um patamar, e depois é outra e depois eu fui ter lá não sei aonde! Uma bati só 

com esta parte ali no molde, uma queda que eu não sei como é que não morri! Porque 

eu só me lembro de ter dado voltas e voltas e voltas e voltas! Eu acho que … eu quero 

pensar que o meu J. me ajudou um bocadinho ali a não me estatelar de todo! 

Reference 2 - 0.49% Coverage 

De maneira que, é assim... Às vezes quero, ando aí à procura de qualquer coisa… mas 

eu não acho e depois dá-me ideia que… ou quero ir por ali e “é melhor não ir por ali”, e 

vou pelo outro lado! E faz de conta que é o meu J. que me está a dar uma ajuda. É isso! 

É assim! 



Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.52% Coverage] 

Reference 1 - 0.25% Coverage 

Sabe o que é que ajuda? É ele! É ele! Eu acho que é uma força que eu sinto dele! 

Reference 2 - 0.27% Coverage 

E de alguma maneira eu acho que ele tem sido o meu anjo da guarda, uma estrela-guia 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.81% Coverage] 

Reference 1 - 0.81% Coverage 

Apesar de ele saber perfeitamente que eu não sou a mãe dele, ele traz a mãe junto ao 

coração. Ainda agora quando fez os exames, disse que tinha a mãe. Eu liguei-lhe a 

desejar-lhe, liguei-lhe às oito da manhã a dizer-lhe para ele ter muita concentração, 

muita força, que tinha um anjinho com ele e ele disse que sim 

Internals\\Entrevista 6 - § 2 references coded [ 1.57% Coverage] 

Reference 1 - 1.18% Coverage 

P.: (suspira) Olhe não sei, não sei o que é que me tem ajudado! Sei que, penso que o 

meu filho, que está, que está, que está aqui, que é ele que me tem ajudado! Que me tem 

dado força! É o que eu penso, podem me chamar (indiferença), é o que penso! E é, 

todos os dias, é o que eu digo. 

Reference 2 - 0.39% Coverage 

penso que é ele que me está a ajudar, e ele é que me tem dado forças para resistir a isto 

tudo! 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.34% Coverage] 

Reference 1 - 0.19% Coverage 

Peço, sinto que… que se há realmente poder, se ele realmente tiver poder para isso, que 

nos ajuda! 

Reference 2 - 0.15% Coverage 



E quando saía de casa pensava “o meu filho vai me acompanhar! Vai me ajudar!” 

Internals\\entrevista 8 - § 3 references coded [ 0.28% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

Para eu hoje estar aqui, têm sido eles. 

Reference 2 - 0.09% Coverage 

E é o R.… (filho que morreu). 

Reference 3 - 0.08% Coverage 

M: Sei. É dos meus filhos! 

 

Experiências Idênticas ou Piores 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.48% Coverage 

Eu só no outro dia consegui descobrir outra dor um bocadinho maior, um bocadinho 

maior, que é aquela senhora que raptaram o miúdo, essa que há vinte anos que não sabe 

do filho. Essa dor tenho a impressão que deve ser… horrível! Horrível! Horrível! 

Reference 2 - 0.18% Coverage 

mas a gente põe-se a olhar para o mundo, põe-se a olhar para o lado e há sempre quem 

esteja pior! 

Internals\\Entrevista 5 - § 3 references coded [ 2.53% Coverage] 

Reference 1 - 1.10% Coverage 

Só quando houve o ano passado em agosto, morreram aqueles bombeiros também todos 

queimados, é que eu comecei a apanhar um bocadinho de coragem! Porque me comecei 

a mentalizar. Então, eu sou uma egoísta!, porque então eu choro, e estive sempre com o 

meu menino, estive sempre ao pé do meu menino, despedi-me do meu menino, beijei-o 



quando eu quis, então e aqueles pais, que nem se puderam despedir dos filhos... eu estou 

a ser egoísta, então eu sou tão mãe, como os outros, não posso pensar assim! Depois aí, 

apanhei assim, parece um bocadinho mais de força, pronto. 

Reference 2 - 0.88% Coverage 

Mas hoje, que está aí uma rapariga que tem um menino com 14 anos na pediatria, que 

está nas mesmas condições que o meu, mais valia ter partido logo, já está assim faz 

amanhã 15 dias! E andam aí a fazer novenas, andam a fazer isto e aquilo e também 

fizeram do meu menino, e pra quê?! E eu digo, e ela coitadinha também diz, que o quer 

conforme ele está! É bom, era bom a gente poder matar saudades, ao menos de vez em 

quando! Mas assim acho que não é qualidade de vida! 

Reference 3 - 0.55% Coverage 

M.: E parei com a medicação toda e disse “eu tenho de ter força! Eu tenho de ter força! 

Ainda nenhuma mãe morreu porque o filho partiu, e eu não sou mais que as outras! 

Comecei a pensar, então a mãe de um, a mãe de outro, a mãe de outro também cá estão! 

Eu tenho que reagir, eu tenho que reagir!” 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 1.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.80% Coverage 

Porque também olho para o lado, não penso só no meu, vejo que, infelizmente, muitos, 

muitos, muitos pais perdem os filhos! Muitos deles, ahm… só têm um e ficam, ficam 

sem ninguém! E… e há outras situações, em que muitas das vezes, os filhos ficam, ou 

com acidentes ou quando nascem em situações… que eu às vezes penso assim “é o meu 

filho, fiquei sem ele, mas se, se ele tivesse aqui a sofrer e… todos os dias...”. 

Reference 2 - 0.53% Coverage 

Mas, mas, pronto, infelizmente, não sou só eu… Tantos, tantos, tantos, tantos jovens! 

Tantos jovens que já foram depois do meu! Antes não tivessem ido! Uns de uma 



maneira, outros de outra. E eu acho que cada um tem que… adaptar-se àquilo que, que 

acontece ou que aconteceu! 

Internals\\entrevista 8 - § 4 references coded [ 3.32% Coverage] 

Reference 1 - 0.30% Coverage 

Mas… ajudou sim, ajudou! Porque nós conhecemos outros pais, não somos só nós que 

tamos a sofrer! 

Reference 2 - 0.28% Coverage 

E estavam lá uns pais que perderam o único filho que tinham! E que não podiam ter 

filhos mais! 

Reference 3 - 2.03% Coverage 

E, naquele momento, depois de nós conhecermos a história, eu não falei as primeiras 

vezes, e de ouvir os pais uma vez, duas, três vezes, eu cheguei a um ponto e pensei 

“meu Deus, um não tá a substituir o outro! Jamais substitui! Mas… aqueles pais não 

podem ter mais nenhum filho, eu ainda tenho o M.”. Por isso, há… nós temos que 

pensar que, que há pessoas bem piores que nós! Têm uma dor, se calhar… a minha é 

muito funda, muito profunda! Eu não duvido da dor de nenhuma mãe que perca um 

filho, de nenhuma! Ahm… mas uma mãe que perde o único filho! Nem quero imaginar! 

Nem quero imaginar! E aí deu-me força também! Também me deu força para lutar, 

caminhar, seguir em frente! 

Reference 4 - 0.71% Coverage 

Lá está, é pensarmos que realmente há outros pais, e há outras pessoas que, que tanto 

precisam, de tanto carinho que precisam, de tanto amor, ahm… e, por vezes, não têm 

ninguém ao lado para dar, para receber esse amor, esse carinho! 

 

Traços de Personalidade 



Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.62% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

penso que sou um bocado forte, não é, um bocado forte, tenho aguentado 

Reference 2 - 0.49% Coverage 

Não sei se sou eu que não tenho já propensão a isso ou se sou eu que sou capaz de dar a 

volta. Porque tenho tido muitos problemas, e graves problemas, na minha vida. Mas 

acho que, “estou mesmo em baixo, estou mesmo mal”, mas e depois, dou a volta, dou a 

volta! 

Internals\\Entrevista 4 - § 3 references coded [ 1.82% Coverage] 

Reference 1 - 0.83% Coverage 

P.: É eu que tenho, é eu que sou muito forte! Eu nunca pensei que a pessoa fosse tão 

forte! Passar, passar as passas do Algarve, como se costuma dizer, que eu já passei! 

Nunca pensei que o ser humano fosse tão forte como é! E eu sou muito forte! 

Reference 2 - 0.30% Coverage 

P.: E tenho sido forte, tou sempre a brincar! Tou sempre a falar nela com brincadeira! 

Reference 3 - 0.69% Coverage 

P.: Vai-se brincando! vai-se brincando, porque a vida sem brincadeira não é vida! Eh 

pá, eu tou quase nos 60 e tenho muita, tenho muita rodagem já, pá! Tenho muita 

rodagem… já fiz muitas rodagens! 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.33% Coverage 

M.: Como é que eu hei-de enfrentar?! Até as vizinhas, e as minhas amigas, toda a gente 

diz que nem sabe, “nem sei como é que você tem olhos na cara, eu não resistia a tanto!”. 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.16% Coverage] 

Reference 1 - 0.16% Coverage 



P.: Mas eu tenho me aguentado, tenho! 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.29% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

M: Porque entretanto tinha uma medicação para os pensamentos e consegui reduzir, 

essa. Consegui, consegui, fiz muita, muita força para isso!… 

 

Livros Sobre Morte e Luto 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.75% Coverage] 

Reference 1 - 0.59% Coverage 

E os livros que eu tenho lido sobre a morte, sobre o estado de uma pessoa que está 

morta, têm-me ajudado muito, especialmente este último, “muitas vidas, muitos 

mestres”, que falam da morte, falam do coma, falam de tudo isso. 

Reference 2 - 0.16% Coverage 

Sinto-me com muita calma quando leio o livro! Já li imensos! 

 

 

FATORES DE STRESS CONCOMITANTES 

 

Problema de Saúde 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.66% Coverage 

Depois recuperei um bocadinho e tornei a perder muito peso, porque fui mordida por 

uma carraça venenosa, dessas voadoras. E as coisas têm acontecido assim… Entretanto, 



um ano depois, a minha sogra, teimosa como é, caiu, partiu a perna em três lados. 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 1.93% Coverage] 

Reference 1 - 1.93% Coverage 

Sinto-me é doloroso, porque já não sou tão perfeito, nem consigo ser! Porque eu tinha a 

mania das perfeições a cem porcento. Eu se via uma coisinha má, eu deitava abaixo e 

voltava a fazer de novo! E agora ainda consigo, e ainda, ainda às vezes, faço, a minha 

mulher até se zangava comigo “tu tens a mania da perfeição!”, “tem que ser assim, tem 

de ser perfeito!”. E eu fiz esta casa, a primeira fase está toda rebocabadinha por mim, a 

segunda já não está, porque enfim... Porque já não podia, eu era canhoto, e sou canhoto, 

e apanhou-me o lado esquerdo todo. 

Internals\\Entrevista 6 - § 4 references coded [ 5.87% Coverage] 

Reference 1 - 0.21% Coverage 

Agora tive este, pronto… 

J.: Problema de saúde. 

Reference 2 - 3.44% Coverage 

depois, agora veio a posteriori estas coisas, é que deitam um bocadito abaixo, porque… 

J.: Quais coisas Sr. J.? 

P.: Estas, a doença, a doença e depois, procuro a cura de uma coisa, vem logo outra a 

seguir, não é, vem logo outra a seguir! Eu… primeiro foi isto da próstata, andava já isto, 

a lutar com isto já há alguns anos, mas, o PSA subia, descia, subia, subia, descia, descia 

e eu andei a fazer... Tive uma febre, uma febre raríssima, tive febre sei lá quantos dias 

mas os exames tiveram que ir para o instituto Ricardo Jorge... A minha família já estava 

avisada, que ia ser muito difícil, mas lutei e consegui, pronto... E depois foi isto da 

próstata, agora ando aqui com a coluna e os joelhos, com a coluna é antigo, mas com os 

joelhos, que mal consigo andar, por causa do joelho esquerdo! 



Reference 3 - 0.31% Coverage 

O que me deitou abaixo foi esta coisa... 

J.: Da saúde, não é Sr. J.? 

P.: É. 

Reference 4 - 1.90% Coverage 

Porque além do S., é a vida que também não… É como digo, eu curo-me de uma coisa... 

Eu fui para o hospital pra me curar da próstata, atirei-me da cama abaixo, ahm… 

deixaram-me cair! Era hipertenso, fiquei hipo, levantei-me a primeira vez com o 

andarilho, encostado à cama, apagou-se tudo, pumba!, no chão! Tudo… quando eu 

penso que estou a… 

J.: Melhorar. 

P.: Melhorar, há outra coisa logo que vem a seguir! Venho pra casa é o joelho!... 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 1.74% Coverage] 

Reference 1 - 0.54% Coverage 

Depois acabei por sentir a revolta por, por me ter acontecido o que aconteceu, não, não 

por me trazer muito sofrimento, porque eu, graças a Deus, nunca tive muito sofrimento 

em relação a este problema de saúde, mas por não poder ir trabalhar da maneira em que 

trabalhava antes! 

Reference 2 - 1.20% Coverage 

Senti também muita revolta, porque depois,… quando eu sentia, enquanto andei nos 

tratamentos, sentia o meu tempo ocupado, andei dois meses seguidos a ir todos os dias! 

Depois tive alta, ahm… fiquei com uma vida muito… pronto, nem recebia de baixa, 

nem tinha ordenado, nem tinha descontos, entrei aí em… entrei numa situação muito 

complicada! Naquela fase de Inverno foi horrível! Foi horrível! eu chegar… Eu acordar 

de manhã e ver que não recebia, que não, não descontava! Não, não via nenhuma porta 



aberta para, para sair desta situação, foi assim um bocado complicado, até o meu marido 

tomar esta decisão. 

 

Cuidar de Pessoas Dependentes 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 5 references coded [ 0.80% Coverage] 

Reference 1 - 0.09% Coverage 

Eu tenho a minha mãe, não é?! É a tempo inteiro. 

Reference 2 - 0.38% Coverage 

pronto eu acho que estas responsabilidades da minha mãe… a minha irmã está a 

trabalhar ainda, eu é que tenho andado com a minha mãe, antes de ela acamar ia com ela 

ao médico, com ela aqui, com ela além… 

Reference 3 - 0.04% Coverage 

A mim, é a minha mãe 

Reference 4 - 0.08% Coverage 

Mas como é que eu vou?! Tenho a minha mãe, 

Reference 5 - 0.22% Coverage 

E eu às vezes, se eu não tivesse nada disto, nada disto, isto é, se a minha mãe não 

tivesse assim naquelas condições… 

Internals\\Entrevista 5 - § 3 references coded [ 0.92% Coverage] 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

Porque depois também não tenho, então, não tenho quem me ajude! Olhe, a minha mãe 

tem Alzheimer, tem 82 anos, tem Alzheimer, tenho que a lavar, tenho que lhe dar de 

comer, tenho que lhe fazer tudo! 

Reference 2 - 0.22% Coverage 



É o meu marido, que depende de mim praticamente também pra tudo, tenho dias que 

tenho de o lavar, tenho de o vestir 

Reference 3 - 0.32% Coverage 

Tenho a minha filha também, que tem a, tem a… (suspiro), tem fibromialgia e tem 

problema na coluna, quando ela tem as crises, tem de se lavar, tem de se vestir, tem de 

se  

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.28% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

Porque temos aqui por cima uma mulher com 82 anos com Alzheimer. 

 

Problemas Financeiros 

 

Internals\\Entrevista 4 - § 8 references coded [ 7.99% Coverage] 

Reference 1 - 1.01% Coverage 

Como sabe, eu sou polícia, portanto eu, tudo o que quiserem, que eu, que vejam que eu 

posso pagar, tenho de pagar! Ora se eu ganho 300 contos mensais, descontam-me um 

terço do ordenado, descontam-me 100 contos! E tenho de pagar esses 100 contos 

durante ano e meio. Já passou quase meio ano. 

Reference 2 - 0.87% Coverage 

Pronto, há quase meio ano, daqui a pouco há-de fazer um ano... E a gente, eu p’ra 

mulher, “e a gente vamos andando assim! “Não podemos comprar mais isto, não 

compramos, compramos só isto!” Andamos, andamos sempre a contar os tostões p’ra 

tomar café. 

Reference 3 - 0.38% Coverage 

P.: O que tem sido mais difícil? 



J.: Sim. 

P.: É, é, agora, é agora o, o, o dinheirito! É o mais difícil, porque… 

Reference 4 - 0.62% Coverage 

Os, os credores vão sempre ter com a pessoa que o tem certo! Ora, se eu era pai, ela não 

tinha mais irmãos, se era eu que tinha de pagar e sabiam que eu estava certo até morrer! 

Claro!… 

Reference 5 - 0.60% Coverage 

omo é que eu hei-de dizer?, juntar, tentar juntar algum dinheiro. Por agora também não 

se consegue! Quando acabar de pagar isso, é comer e beber... e passear, se possível! 

Reference 6 - 2.28% Coverage 

Pois quando veio aquilo do tribunal, já, é que, é que veio logo, nem avisam, tiram, 

começam logo a retirar um terço, eu vou a ver “Que é isto, que é que foi?”. Vou, vou, ao 

Porto saber, só no Porto, vou ao Porto saber. Pronto, e isto, tá aqui o nome da advogada, 

vou lá à advogada e disse ela, isto, tiraram-lhe um terço de uma dívida, uma dívida, mas 

não fui eu. Pois é, é da S. Tanto, que eu não sabia que nós, os pais, eramos também, 

eramos, ahm… eram os herdeiros e não sabia, é a realidade e somos herdeiros, para 

pagar e pra receber. O filho era menor, não podiam ir buscar ao filho. E se fossem 

buscar ao filho iam lhe penhorar a casa, era pior! Assim foi melhor! 

Reference 7 - 0.86% Coverage 

Eu só sirvo, é que o que eu digo, eu nasci, cresci e assim que comecei a trabalhar e 

ganhar dinheiro, só sirvo pra pagar! Não sirvo pra mais nada, pra pagar! Sempre a 

pagar! Paga Zé! E eu pronto. Eu podia estar milionário! Com estas coisas assim, hum… 

Reference 8 - 1.36% Coverage 

Tou a pagar mais uma, que eu, eu tou a dar mais 100 euros por mês, da Cofidis, também 

dela, mas isso eu sabia! Ahm… e ela também sabia! Tou a pagar mais uma... que só 



posso dar mais 100 euros. A advogada até me propôs 150, mas eu disse “Epá, veja lá, só 

100, pá!” “Tá bem, pronto”. E vai-se pagando! E espero que sejam as duas únicas, para 

ela estar também em paz, ter sossego! Como se costuma dizer. 

 

Conflitos Conjugais 

 

Internals\\entrevista 8 - § 6 references coded [ 5.68% Coverage] 

Reference 1 - 0.98% Coverage 

E confrontei-o, depois confrontei-o e ele depois ameaçou-me! Se eu contasse a verdade 

que podia perder o M. Eu menti à polícia a primeira vez, porque ele ameaçou-me, 

depois das outras vezes já não consegui! Não consegui! Eu tive que contar a verdade! 

PJ, depois meteu PJ, meteu tudo! Mas era só eu e ele que estávamos lá… 

Reference 2 - 1.44% Coverage 

Porque foram muitas coisas juntas! Violência doméstica, maus tratos verbal, logo a 

seguir à morte do R.! O R. tinha falecido, tinha sido enterrado há dois dias, no dia 5 de 

Maio, o pai dele pediu-me para ter relações e eu não conseguia! Só chorava e… deu-me 

um sopapo na cabeça e eu pedi-lhe desculpa, que não conseguia! E ele disse-me que 

tipo de mulher é que eu era, que não sabia distinguir uma relação, para um filho! Eu 

tinha perdido, eu tinha-o perdido há quatro dias!… 

Reference 3 - 1.69% Coverage 

M: (choro) Eu não pude, porque ele não me deixava sair de casa, para lado nenhum, 

sozinha! O telefone tava constantemente, a telefonarem-me, amigas, familiares para 

perguntar para lá irem a casa!… Ele chegou a um ponto, isto antes de um mês de o 

menino ter falecido, “as pessoas não têm que vir agora para aqui sempre! Tás sempre a 

atender telefones!”. Foi demais! Foi muito doloroso! Isto, foi… foi doloroso mesmo! 



Muito doloroso! Ainda, ainda é hoje, doloroso! Muito! Da maneira que… da maneira 

como… acho que eu não merecia ter sido assim tratada! 

Reference 4 - 0.71% Coverage 

Porque… um mês antes do R. ter falecido, eu descobri que ele tinha outra pessoa! E, 

pronto, as nossas chatices eram derivadas daí! E… foi muito complicado! Ele nunca, 

não me deu atenção nenhuma! Não me… nada! Absolutamente nada! 

Reference 5 - 0.24% Coverage 

Foi, foi muito complicado! Porque foi muita coisa junta! Muita coisa junta! 

Reference 6 - 0.62% Coverage 

Quando o pai chegava eu já tinha que… tentar não chorar à frente dele, porque havia 

chatice logo! Atrás de chatice! E, por vezes, cheguei a querer estar mais no trabalho, do 

que estar em casa, sem dúvida! 

 

Outros 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.97% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

M: É assim… eu considero-me que tenho muitas, muita… muitos problemas na vida. 

Tive ao longo da vida muitos problemas 

Reference 2 - 0.74% Coverage 

E depois a gente vê tanta coisa na televisão, tanta má notícia! Hoje os governantes 

deviam governar bem, deviam ser pessoas impecáveis, não são! Desânimo! Por isso é 

que eu às vezes desanimo um bocado por isso é que eu há bocado lhe estava a dizer 

que… estou farta da vida, mas não é da vida, vida, é farta desta vida assim! Tanta 

corrupção, más vontades, maldades, pessoas que fazem mal! 



Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.60% Coverage 

Tenho um filho que se meteu na droga, já andava quando o irmão era vivo!... Que eu 

tanta lágrima chorava, e o meu menino dizia-me assim: “Oh mãe, ele é um bandido, é 

um mafioso, não chores, que ele não merece as tuas lágrimas!”. Tenho esse filho então, 

que é o que tem 30 anos, que é uma desgraça, só me dá problemas! 

Reference 2 - 0.10% Coverage 

Tenho um filho que se separou há 15 dias da mulher... 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 3.83% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

A minha filha com fibromialgia! 

Reference 2 - 1.72% Coverage 

Este, este meu filho que nós pensávamos que a coisa tava melhor, no mês passado tive 

que, no mês passado não, na semana passada... Na semana passada tive que ir dar 500 

euros a um gajo, porque a minha mulher me pediu... Porque eu já tinha feito uma jura, 

que nunca mais ia pagar aquela coisa (droga), porque… e pronto… mas como ele estava 

ameaçado de morte, chorou, chorou, chorou! E, pronto... 

Reference 3 - 1.97% Coverage 

Sinto que é, que são coisas de mais, porque já há outras coisas anteriores, que eu, a 

minha vida tem sido muito difícil, pra uma pessoa só… é muito difícil aceitar tanta 

coisa, tanta coisa, só em cima de uma pessoa não é! Porque depois passa para as outras 

pessoas não é, mas, em cima de mim, tem sido, muita coisa, muita coisa, muita coisa! 

Esta coisa, do meu filho, da droga, desde os 14, 13/14, olha hoje tem 30, desde os 13/14 

anos que eu ando nesta luta! 

 



REAÇÕES ATUAIS 

 

Atribuir Culpa a Outros 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.79% Coverage] 

Reference 1 - 0.43% Coverage 

O que eu entendi que ela me queria dizer é que quem estava naquele quarto ouviu tudo! 

E quem estava naquele quarto era o, era a pessoa que ela tinha como companheiro. 

Reference 2 - 0.36% Coverage 

Se não fosse este maldito homem com quem ela se juntou, isto, nada disto tinha 

acontecido, de certeza! O meu coração continua a dizer isso! 

Internals\\Entrevista 5 - § 8 references coded [ 3.17% Coverage] 

Reference 1 - 0.05% Coverage 

Sei que me roubaram tudo! 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

foi um roubo... (choro) Foi um roubo por culpa de alguém, mas pronto... Ninguém quer 

assumir que tiveram culpa... (choro). 

Reference 3 - 0.47% Coverage 

Tanta falta que eu tenho do meu menino, que me roubaram tudo por descuido deles! Por 

descuido dos bombeiros, roubaram-me o meu menino! Mataram-me o meu menino 

(choro/revolta) e não é justo! Roubaram-me a minha alegria, roubaram-me tudo! 

Reference 4 - 0.29% Coverage 

Destruíram a minha vida. Destruíram a vida da minha família toda. Destruíram tudo, 

tudo. Por culpa de alguém, destruíram tudo, tudo… (Suspiro) Ai… 

Reference 5 - 0.67% Coverage 



Olhe, é assim pronto, o que é que eu hei-de fazer? Agora já não há nada a fazer! Sei 

que... porque eu digo sempre por erro de alguém o meu menino, mataram o meu 

menino! O carro saiu porque não havia carros em condições, saiu aquele carro, e eu aí 

culpei sempre a comandante... Pronto, porque, não havia um carro em condições pra sair 

Doutora, não saía! 

Reference 6 - 0.34% Coverage 

Puseram um carro, que nem os homens gostavam de pegar naquele carro!, e puseram o 

carro nas mãos de uma garota! Que era da idade do meu S., tinha 28 anos! E assim se 

mata um jovem! 

Reference 7 - 0.92% Coverage 

Porque não!, eu, eu pedi logo, e, e, eu estava louca, estava louca, a sorte deste ministro 

que cá veio, foi estar há 3 meses no governo, porque se era o outro antigo, porque o 

outro eu já o conhecia também, infelizmente também o conhecia! Se fosse o outro, eu 

mesmo louca como estava, ali naquele sítio, eu, eu ia lhe dizer, que a morte do meu 

filho lhe devia a ele! Que a morte do meu filho lhe devia a ele! Porque, estas pessoas 

têm de ter ferramentas em condições para trabalhar! 

Reference 8 - 0.19% Coverage 

E eu digo, sempre!, tiveram que matar o meu filho, para terem material em condições 

pra trabalhar! 

Internals\\Entrevista 7 - § 5 references coded [ 3.40% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

E ter acreditado nos médicos, quando ele dizia que não tava bem e eu ter acreditado nos 

médicos e achar que era os médicos que realmente é que haviam de ter feito alguma 

coisa e se os médicos não tavam a fazer é porque não era caso para isso 

Reference 2 - 0.29% Coverage 



Ahm…ele achava que, que tínhamos de ir dali para C. porque não… da maneira que ele 

estava não se resolvia ali e depois o médico deixou-me tranquila! 

Reference 3 - 0.38% Coverage 

Depois, então quando ele foi à consulta, eu queria contar à médica de tentações que ele 

tinha já para os passos e a médica disse “ah você está a ser uma mãe-galinha, ahm… 

deixe-se estar aí fora!” 

Reference 4 - 0.94% Coverage 

E depois quando me chamou no final disse-me que pronto, que o meu filho tava até 

muito bem aparentado, que aparentava até estar muito bem, que lhe tinha estado a dar 

uns trabalhos, umas ocupações para ele andar mais ocupado, porque ele também ficava 

aqui muito isolado durante o dia todo! E… e pronto, ele, ele veio bem-disposto para 

casa, depois contou-me então que lhe tinha dado aquelas indicações e tava, já tinha 

reduzido, então, o outro medicamento e que, que ele tava bem. 

Reference 5 - 1.35% Coverage 

M: A psiquiatra, sim. “Cuide bem dos seus doentes, porque… a senhora não teve 

consciência da maneira que medicou o meu filho!”. Ela disse que teve, só que o corpo 

dele é que não aceitou aquela dose! E ela chegou a dizer que ele que estava, no fim de 

acontecer, quando eu fui ter com ela, que ele que estava com uma doença que se chama 

esquizofrenia, mas ela nunca me disse nem… A única coisa que ela me disse quando lhe 

receitou aquela medicação foi para eu retirar os folhetos para o meu filho não ler! 

Ahm… a medicação tinha, dava estes sintomas de, de suicídio. Ahm… mas eu, eu… ela 

dizer-me isso só, não chegava! E, então, eu disse-lhe para ela ter mais, mais consciência 

na maneira que os medicava 

Internals\\entrevista 8 - § 6 references coded [ 5.89% Coverage] 

Reference 1 - 0.69% Coverage 



M: Há uma coisa que… que eu queria falar com a doutora e… nunca consegui falar com 

a doutora Jacinta. Porque o sítio onde fui, eu não sabia para onde ia… O pai dos meus 

filhos, sabia, não quis dizer a ninguém para onde nós íamos e… 

Reference 2 - 0.76% Coverage 

Mas da maneira como foi!... Porque aquilo que se transmitiu para a comunicação social 

e para as pessoas, não foi nada verdade! Nada! (choro) Eu fui simplesmente empurrada 

para a água! E o meu filho estava ao meu lado e foi arrastado a mim!... (choro) 

Reference 3 - 0.24% Coverage 

Sei que hoje não tenho o meu filho, por causa dele! Ele foi o causador, por isso… 

Reference 4 - 0.74% Coverage 

Depois ele, eu pedi à doutora que o deixasse entrar e foi quando eu lhe disse que não 

tive culpa! E ele disse-me a mim que ele tinha sido o culpado! E veio o caminho de C., 

de lá para casa, sempre a dizer que tinha sido o culpado! Custa muito! Muito! 

Reference 5 - 2.73% Coverage 

Lutei, pus duas vezes o meu filho, tentei pô-lo no muro, porque eu não conseguia ir para 

o muro sozinha, foi ele que me meteu em cima do muro. E depois queria uma fotografia 

para… para tirar, mas eu achei demora! Eu achei muita demora! Muita demora! E ele 

fazia que… vinha para fora, vinha para dentro, encostada ao muro e eu tive que lhe dar 

um berro, tive que lhe dizer “tira-me daqui, a mim e ao meu filho!”, porque o menino 

não estava, o menino estava com os pés virados para a ponte e eu não estava com os pés 

virados para a ponte, que ele pôs-me os pés virados para a água. E o menino estava do 

meu lado, ele empurrou-me deste lado, lado esquerdo, a água, o muro é assim, eu tava 

com os pés para a água e o R. tinha os pés para cima da ponte. E, então, eu tava a 

segurar o R. com uma mão nas costas e esta na barrinha. 

E ele quando veio, ele, ele nunca pensou que o filho viesse! Nunca! Ele aquilo que fez 



foi para mim! 

Reference 6 - 0.72% Coverage 

Foi uma coisa que eu não consigo compreender! Como um ser humano, eu não 

consigo!, jamais vou conseguir compreender!, como é que um ser humano é tão frio!, ao 

ponto de fazer o que fez! Não consigo compreender!… A um filho!… Não consigo! 

 

Ausência de Futuro 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.97% Coverage] 

Reference 1 - 0.40% Coverage 

Isto depois, quer dizer, também depende da idade das pessoas, porque eu, a minha vida, 

já não tem assim muito seguimento, muita coisa para viver! Se fosse uma pessoa mais 

nova lá teria de andar e ver de vida… 

Reference 2 - 0.58% Coverage 

É como lhe digo isto aconteceu numa altura da minha vida que… e se tivesse 

acontecido noutra altura, a reação talvez fosse diferente. Porque as perspetivas de vida 

que eu tenho agora são muito diferentes de, por exemplo, se fosse há vinte anos atrás era 

completamente diferente… Acho eu, não sei!… 

Internals\\Entrevista 4 - § 3 references coded [ 2.24% Coverage] 

Reference 1 - 0.52% Coverage 

o próprio dia em si! Eu, eu, eu passo um dia de cada vez! Não, não, já nem, já nem 

tenho, não, não me interessa já o futuro! É um dia de cada vez… Tou no fim… 

Reference 2 - 0.67% Coverage 

P.: Não tenho interesse no futuro! Tinha interesse, porque sempre deixava, sempre 

conseguia, ou teria conseguido, deixar mais qualquer coisinha a ela... Assim, não tenho 



a quem deixar! 

Reference 3 - 1.06% Coverage 

J.: Senhor M., acha que, com a morte da S., da sua filha, houve mudanças em si? Em 

termos emocionais, sente que houve mudanças? 

P.: Houve, houve. Houve, houve uma mudança, como já disse. Que eu, eu era, que 

pensaria no futuro, e deixei de pensar no futuro. Não interessa ter, guardar, ahh guardar, 

ehhh… 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.24% Coverage] 

Reference 1 - 0.24% Coverage 

Hoje é assim, amanhã logo se verá. Não se pensa no futuro, só no presente, agora. 

 

Ser mais Solidário 

Internals\\Entrevista 3 - § 3 references coded [ 1.97% Coverage] 

Reference 1 - 0.57% Coverage 

E mudei muito, muito mesmo! Eu sempre fui uma pessoa que gostei de dar, de partilhar, 

de… E agora sinto a necessidade de ser mais ainda! Sinto a necessidade de ter em 

atenção quem é que precisa de ajuda, ajudar sem olhar… 

Reference 2 - 0.74% Coverage 

E vem-me sempre à cabeça uma coisa que o meu falecido sogro dizia, “dás, mas dás 

aquilo que precisas, nunca dês o que queres deitar fora, porque ao dares aquilo que 

precisas, Deus ajuda-te!”. Eu tenho seguido essa, essa ideia, digamos assim, essa 

conversa que o meu sogro teve comigo. 

Reference 3 - 0.66% Coverage 

J: E a senhora acha que depois da morte da S. isso ficou mais marcado em si? 

M: Ficou, ficou. 



J: Essa vontade de ajudar os outros? 

M: Sim, sim.  

J: Se dedicar aos outros… 

M: Sim. Ou muito mais! Uma coisa que não, não sei explicar, não… Mas ficou mais 

acentuada. 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.47% Coverage] 

Reference 1 - 0.47% Coverage 

M: É assim, é difícil, mas infelizmente, as coisas acontecem e… acontecem quando 

menos se esperam e… e eu acho que… seja em qualquer situação, acho que nós não 

devemos, não nos devemos criticar, não nos devemos rir, devemos é apoiar, apoiar! 

Internals\\entrevista 8 - § 5 references coded [ 4.58% Coverage] 

Reference 1 - 0.19% Coverage 

muito mais, mais sensível! Mais sensível para umas coisas, 

Reference 2 - 0.97% Coverage 

M: Ahm… sensível sim, para pessoas que, que sofrem, pessoas que estão em grandes 

sofrimentos! Não só como mãe, como pai, se perdem um filho, mas sim pessoas que, 

que se vê que estão grandes sofrimentos. Isso sim, para mim, custa-me muito ver uma 

pessoa a sofrer, só não ajudo porque não posso! Só se eu não puder mesmo. 

Reference 3 - 3.18% Coverage 

E... assim, quando me aparece alguém, alguma mãe, ainda na semana passada, 

apareceu-me um senhor no meu serviço, eu mando-o deitar para fazer o exame e o 

senhor pediu desculpa ao médico e pediu-me desculpa a mim, porque não conseguia se 

deitar sem falar primeiro! Sem deitar aquilo que tinha cá para fora! Tinha perdido um 

sobrinho, há meses, mas era como se fosse um filho para ele, porque o criou desde 

bebé! E não aceita a morte dele também! Porque ele ficou debaixo de uma… Estava a 



trabalhar, um rapaz de 23 anos, estava a trabalhar e caiu-lhe uma palete de material em 

cima dele. Saudável. Feliz! Tinha tudo para… para ser feliz e, de repente, morreu! E 

aquele tio, sem saber que eu, que era uma mãe que tinha perdido um filho, agarrou-se a 

mim, a chorar, eu queria falar e não conseguia! O médico que estava comigo é… é 

marido da minha psiquiatra, também sabe da história… Quer dizer, tivemos ali um 

pedaço sem poder respirar, sem poder…e eu só lhe tentei dar forças e… 

J: Consolá-lo. 

M: E consolá-lo! É a palavra que… dar-lhe muita força! 

Reference 4 - 0.14% Coverage 

Para a gente poder ajudar as outras pessoas! 

Reference 5 - 0.11% Coverage 

tentar ajudar quem tanto precisa! 

 

Sentir-se mais Forte 

 

Internals\\Entrevista 7 - § 4 references coded [ 3.16% Coverage] 

Reference 1 - 0.92% Coverage 

J: Pois… Em termos emocionais, a senhora acha que a morte do seu filho a mudou, a si? 

M: Ahm… Sim! Senti-me, senti-me muito mais forte! Senti-me muito mais forte!… 

Tenho tido pessoas amigas que se admiravam muito quando eu ia fazer os tratamentos. 

Ainda andei com o meu sogro nos curativos, foram quatro, quatro meses nos curativos 

com ele. E eu conseguia, ahm… fazer a, a minha vida, ir aos tratamentos e acudir-lhe a 

ele! E eu sentia uma força muito grande, muito grande! 

Reference 2 - 0.22% Coverage 

M: Sim, sim, sim! Sim, senti que, que aquilo que me fez ficar mais forte! Senti que isso 



me tornou mais forte, senti! 

Reference 3 - 1.42% Coverage 

Ahm… devemos dar apoio. Às vezes, sinto que o que me aconteceu tem servido já para 

dar apoio a algumas pessoas! Tenho sentido isso, que tenho conseguido, ahm… Mesmo 

quando eu estava no IPO, ahm… as pessoas admiravam-se como é que eu estava tão 

corajosa e assim! Outras estavam muito tristes e eu contava o que me tinha acontecido! 

Mostrava a fotografia do meu filho e as pessoas, ahm… ficavam espantadas, como é 

que eu estava a, a conseguir lidar com isto tudo sozinha! O meu marido na França e eu 

cheguei a fazer, a tar internada e ele lá. E… mesmo até a fazer a viagem, sozinha - tive 

pessoas que se ofereceram para me acompanhar e eu disse “não, não vou tar a ocupar o 

tempo das pessoas. Eu vou, vou fazê-lo sozinha, vou conseguir!”. 

Reference 4 - 0.60% Coverage 

E, e senti força para isso! E sinto que vou ter para muito mais! 

Agora há pessoas que dizem “ah, agora vais agora para França, vais para uma língua 

diferente, vais não sei o quê!”. Eu sinto que, que tenho coragem para enfrentar! Àquilo 

que tenho enfrentado, eu acho que me vai ajudar a enfrentar muito mais!... 

 

Sintomas Cognitivos 

 

Negação 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 5 references coded [ 1.67% Coverage] 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

depois tenho aquela… depois, passei por aquela fase de não acreditar em nada devido… 

após a morte não é?! Mas depois olho para mim… não pode ser aquilo do meu J. não 



pode ser!! Não pode ter acabado ali, 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

Às vezes faço de conta que ele está lá e que se esqueceu de vir de férias! 

Reference 3 - 0.31% Coverage 

Mas a morte dele é… (chora) ... Às vezes dou por mim a não acreditar!… Ah, não pode 

ser! O meu menino?! (chora) O meu menino não!... O meu menino não! (chora mais) 

Reference 4 - 0.43% Coverage 

Só quando nos acontece a nós… porque é assim, eu estou aqui a falar e tudo e estas 

coisas todas. Daqui a bocado dá-me uma mosca, passa uma ideia… “não é verdade nada 

disto! Isto não é verdade! O meu menino não! O meu menino não! 

Reference 5 - 0.42% Coverage 

Mas não, não é verdade! Não é verdade! O meu menino não! (chora) Não é uma 

palavra... Eu nunca fui muito de dizer não, foi a palavra que mais soou na minha cabeça 

é não, não, não, não... Não! Não! Não! Não! Pronto não! Não! 

Internals\\Entrevista 5 - § 7 references coded [ 3.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.50% Coverage 

Eu venho do cemitério tanta vez, tanta vez e o carro do meu menino tá ali parado à 

porta, e eu, “deixa-me ir depressa que o meu S. tá ali à minha espera!”. Mas eu no fundo 

sei que... Eu, eu penso aquilo, mas parece que o meu cérebro, que, não tem explicação! 

(choro). 

Reference 2 - 0.33% Coverage 

Porque eu às vezes nem encontro explicações pr’àquilo que eu, que eu sinto! Pronto, eu 

não, não... Eu digo assim, “então, mas oh meu Deus, será que isto seja possível?!” 

Reference 3 - 0.27% Coverage 

Eu vou ao cemitério, eu nem acredito que o meu menino tá lá, acredita doutora? (choro). 



Eu vou ao cemitério e digo assim: “Não é possível!”. 

Reference 4 - 0.56% Coverage 

M.: Porque eu até aqui tinha, tava sempre com aquela esperança que ele vinha. O meu 

marido, que está vivo que diga a verdade, eu levanto-me tanta vez de noite, agora já 

nem tanto, eu vinha por aí abaixo devagarinho, chegava aqui ao fundo das escadas “Oh 

S.!”. Ainda há bem pouco tempo “Oh S.!”. 

Reference 5 - 0.71% Coverage 

E eu estou sempre naquela coisa, porque eu às vezes vinha o acordar, às vezes quando a 

sirene tocava demais, eu vinha o chamar porque ele dormia cá em cima, “Oh S., oh S., a 

sirene toca tanto! Sabe-se lá quem é que está aflito!”. E ele coitadinho lá ia. E agora 

quando a sirene toca, eu fico muito... às vezes ainda me levanto, ainda vou assim 

naquela... naquela coisa... 

Reference 6 - 0.23% Coverage 

Porque eu estou a chamá-la a ela, mas não estou com ideia nela! Estou a chamar a ela, 

mas não estou a chamar a ela!, Estou... 

Reference 7 - 0.75% Coverage 

Eu aceito que ele morreu! Mas ao mesmo tempo, parece que há uma coisa que me diz 

que... que ele ainda vem ter comigo, que a gente ainda vamos falar, que a gente que... 

pronto… Não sei, parece que acho impossível ele ter morrido! Pronto, é o que eu digo, 

parece que acho impossível o S. ter morrido!... Não sei, não sei quanto tempo é que isto 

vai durar... é o tempo que eu cá andar... Mas pronto!… 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 0.83% Coverage] 

Reference 1 - 0.13% Coverage 

Vivi tudo e parece que não vivi nada, é como se tudo seja uma mentira. 

Reference 2 - 0.51% Coverage 



E ainda hoje… ao fim de quatro anos parece que não é comigo! Só quando vem 

ahmm… papéis, certidão de óbito, coisas que realmente, ahm… manifestem que mesmo 

aconteceu, é que eu realmente vejo isto como é a realidade! Porque eu para mim 

continuo a ter dois filhos! 

Reference 3 - 0.19% Coverage 

que ainda hoje é difi… Eu, hoje, que aconteceu é difícil eu acreditar que realmente, que 

o perdi e… 

 

Pensamentos e Imagens Perturbadores 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 6 references coded [ 1.63% Coverage] 

Reference 1 - 0.41% Coverage 

Lembro todos os dias... é a coisa que mais me custa e tenho andado a lutar muito, muito, 

muito para me esquecer daquela imagem... é a coisa que mais me… 

J: Atormenta? 

M.: Me atormenta… me atormenta, pois é isso mesmo! 

Reference 2 - 0.17% Coverage 

E ainda hoje… se venho no carro e se por qualquer motivo eu lembro-me daquela 

imagem... 

Reference 3 - 0.34% Coverage 

..De quando o encontrei, não me saiem da cabeça! Eu tento... são tão horríveis, tão 

horríveis, tão horríveis que eu tento apagá-las, porque eu não aguento, eu dou em 

maluca... 

Reference 4 - 0.11% Coverage 

a lutar para me esquecer das imagens… é o que me custa mais 



Reference 5 - 0.32% Coverage 

Eu, por exemplo, no carro quando venho sozinha isso é que é difícil… dou ali três 

berros “que doida!!” Às vezes até ralho comigo “mas para que é que estás a pensar 

nisso?” 

Reference 6 - 0.27% Coverage 

Por um lado a gente nunca se quer esquecer, não se quer esquecer. Mas é tão difícil 

lembrar aqueles momentos! É horrível! É horrível, pronto! 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 1.25% Coverage] 

Reference 1 - 1.25% Coverage 

Às vezes quando eu e o pai nos zangávamos por isto ou por aquilo, hoje isso faz-me 

muita confusão!, ele às vezes dizia-me assim “não quero que vocês estejam assim! Se 

estão assim, eu vou para P. e não volto cá!”. Parece ele que estava a adivinhar que 

realmente ia para P. e não voltava!... Hoje em dia isto tem outro sentido que tinha 

naquela altura que ele me dizia aquilo. 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.98% Coverage] 

Reference 1 - 0.98% Coverage 

E há duas frases que não me saem da cabeça! A primeira frase da S. quando era bebé, o 

pai estava a entrar em casa fardado, estava na tropa, e ela disse “Papá”. A última, 

perguntei se ela queria um chá, se queria alguma coisa, e ela disse “Não, vai-te deitar 

mãe. Até amanhã, se Deus quiser!”, foi a última palavra que eu ouvi da S. (choro) (…) 

Já não ouvi mais frase nenhuma! (chora) 

Internals\\Entrevista 5 - § 3 references coded [ 1.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.26% Coverage 

E ela virou-se assim pro meu filho, isto 15 dias antes, “Quem sabe lá quem leva a asa de 

quem!”, disse ela pra gente, virada pro meu filho! 



Reference 2 - 0.51% Coverage 

E o avô assim “Então oh S., olha lá, quando tu morreres, quando fores pra morrer, 

avisa-me!”. Quem é que pensava uma coisa destas!! E a gente a combinar tudo 

praticamente! Ahm… “Quando tu morreres avisa-me, ao menos pra eu ter uma camisa 

preta para eu vestir!”... 

Reference 3 - 0.25% Coverage 

E a gente sem se aperceber de nada! O meu menino despediu-se de tudo, de todos, e 

ninguém, a gente, não nos apercebemos de nadinha! 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.21% Coverage] 

Reference 1 - 0.21% Coverage 

É… duro! Ahm… Pensar “o corpo dele tá ali enterrado”! Recordar como ele ia ali no, 

no caixão! É duro recordar! 

Hipervigilância 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.54% Coverage] 

Reference 1 - 0.42% Coverage 

Por outro lado, sinto que tenho mais atenção ao que está ao meu redor, muita atenção 

mesmo! A qualquer barulho, a qualquer… seja o que for! Tou sempre 100% alerta! 

Reference 2 - 0.12% Coverage 

Ou os barulhos, ou seja o que for, talvez isso. 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 1.19% Coverage] 

Reference 1 - 0.53% Coverage 

M: Sim, sem dúvida! Fiquei mais esperta, mais atenta para outras situações que, se 

calhar, nunca me tinham acontecido, nunca me tinham… Fiquei, fiquei muito mais 

atenta 



Reference 2 - 0.66% Coverage 

Mas insensível para outras coisas, que, se calhar, calava-me a coisas que… que… me 

diziam e que eu deixava fazer e hoje não! Hoje tou, tou muito mais atenta para essas 

coisas e não deixo que ninguém me pise! Hoje, não. 

 

Sonhar com o Filho 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.38% Coverage] 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

Por exemplo uma coisa que não sei se… há pessoas que sonham com os filhos, mas eu 

não. Só sonho com ele pequenino. Já sonhei com ele algumas vezes, mas sempre com 

ele até aos dez anos, não sei porquê… 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.23% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

E, e eu também sonhava muito com o meu menino e as pessoas diziam-me, “oh G. até 

aos 3 anos isso vai-te acontecer sempre. 

 

Sintomas Comportamentais 

 

Isolamento Social 

 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.07% Coverage] 

Reference 1 - 0.07% Coverage 

quando estou com a neura, fecho tudo 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 5.43% Coverage] 



Reference 1 - 0.97% Coverage 

J.: E antes do acidente, o Sr. costumava sair antes do acidente? 

P.: Oh!, saía muito! Jogava às cartas, jogava... Ao domingo ia sempre… 

J.: Tinha um convívio, é isso? 

P.: Pois, tinha! Convivia com os amigos, agora já não! 

Reference 2 - 4.09% Coverage 

J.: O Sr. nota então que depois da morte do seu filho, o senhor mudou, em termos 

emocionais? 

P.: Radicalmente! 

J.: Como é que mudou, consegue descrever? 

P.: Radicalmente. A minha vida mudou radicalmente. É como lhe digo, antigamente era 

uma pessoa que chegava a casa, comia uma sandes, bebia um copo aqui em casa, ia logo 

jogar às cartas com os meus amigos, bebíamos uma cerveja, eu antigamente bebia muita 

cerveja!… Bebíamos umas cervejas e pronto, chegava à hora de jantar, vinha pra casa! 

Ao sábado, porque eu nunca gostei de terras e coiso, nunca gostei, ah, ao sábado à tarde 

era mesma coisa, pronto. E ao domingo, ao domingo jogávamos às cartas, jogávamos ao 

finco, à malha, como se chama aqui, não é… 

J.: (Risos) Sim. 

P.: E… e pronto! E bebíamos umas cervejas e, e divertíamo-nos, agora não há nada 

disso! Não há nada disso! 

J.: Mudou radicalmente? 

P.: Radicalmente! Não há nada, não há nada disso! Pura e simplesmente acabou! 

Reference 3 - 0.38% Coverage 

Ahm… mas eu não, não, não me sinto bem! E vou lá, almoço e têm de me vir trazer a 

casa logo! 



Sintomas Emocionais 

 

Sentimento de Culpa 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 5 references coded [ 2.01% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

Às vezes é que eu ponho-me a pensar nas minhas divagações pelas religiões, ponho-me 

a pensar nas reencarnações, se eu devo ter sido muito má na outra vida, na outra vida…. 

Para ter um castigo assim destes! 

Reference 2 - 0.35% Coverage 

E às vezes ponho-me a pensar, aquela tal conversa que a gente costuma ter, “que mal fiz 

eu a Deus para ter esta... Devo ter feito uma das grossas! Devo ter feito uma das 

grossas…” (chora) 

Reference 3 - 0.43% Coverage 

E depois a culpa… isso então!… Será que eu fiz?… Será que isto aconteceu por ser uma 

aselha? Será que não presto nada como mãe? Será que?… Os sentimentos de culpa 

estão sempre cá, estão sempre cá e isso também me custa um bocado! 

Reference 4 - 0.20% Coverage 

Olhe, não sei! É verdade, o sentimento de culpa tem andado sempre, sempre por trás, 

por trás disto tudo! 

Reference 5 - 0.63% Coverage 

E depois lá volta a culpa! A culpa! Onde é que foi que eu errei? Onde é que foi que eu 

errei? O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal? E está tudo nas minhas 

costas... A culpa... E não deixa de estar cá a culpa! E a culpa, e a culpa, e a culpa! Eu 

sei, falando logicamente, que não tenho culpa! Mas é a culpa, está cá! Mas ela está cá! 



Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.58% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

Hoje sinto-me culpada porque se calhar se eu não tivesse… 

Reference 2 - 0.39% Coverage 

Mas se calhar se fosse hoje, eu tentava era que ele não fosse lá para o pé do mar... Se eu 

soubesse, não é?... (chora) 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.81% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

Senti-me muito frustrada, muito…e senti-me culpada, por não ter ouvido… nada! 

Porque tomei um comprimido para dormir. Não sei se ouvia, se não ouvia, não sei, não 

faço ideia! 

Reference 2 - 0.35% Coverage 

Ainda estive às portas da morte, a minha filha sempre ao meu lado e agora eu não estava 

ao lado dela... (choro) E isso é que me dói muito! 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 1.19% Coverage] 

Reference 1 - 1.19% Coverage 

Mas se calhar foi, foi o meu erro! Foi não dizer nada! Se eu não lhe dou tanta corda, 

como se costuma dizer, ela talvez se andasse presa... Depois dizia epá, pensava assim, 

“epá, se te vou prender, tu vais andar de rédea curta, e depois toda a gente se põe contra 

mim, e com razão!” Tou preso por ter cão, tou preso por não ter! E é isto que eu penso. 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.18% Coverage] 

Reference 1 - 0.18% Coverage 

E agora, vive-se o dia-a-dia com este remorso, do que a gente falou, do que a gente 

(triste)… 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.96% Coverage] 



Reference 1 - 0.96% Coverage 

Acho que naquele caso ninguém teve culpa, pronto! Acho que o culpado fui não ter 

conseguido convencê-lo a não ir, a não tornar aos bombeiros! Nós, eu e a família toda, 

ninguém conseguiu convencê-lo a não voltar, não é? 

Internals\\Entrevista 7 - § 8 references coded [ 3.06% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

muitas lembranças daquilo que eu podia ter feito 

Reference 2 - 0.21% Coverage 

: Em que medida? Consegue explicar? 

M: Ahm…na medida de ter sido, de ele estar tão mal e eu não me aperceber 

Reference 3 - 0.27% Coverage 

É difícil nestes aspetos, muito difícil e acho que às vezes revolto-me muito por 

presenciar e tar a… a tar ao lado dele e não ter feito mais! 

Reference 4 - 0.22% Coverage 

e ele queixava-se, lastimava-se e eu culpo-me por não ter feito mais! Pronto, culpo-me 

por não ter feito mais! 

Reference 5 - 0.63% Coverage 

Achei que era realmente uma crise de ansiedade derivado, por ele ter lá os problemas 

que tinha sim senhor, mas também por estar na altura do, do, do campeonato, do 

futebol. Eu achei que aquilo tinha tudo a ver com o futebol e que era, que tava ansioso 

para ver o futebol à noite, era… eu achei que era isso, não, não… E depois ele… 

Reference 6 - 0.10% Coverage 

É para sentir culpa, sente-se revolta, angustia... 

Reference 7 - 1.42% Coverage 

M: Ainda hoje sinto, sinto… sinto revolta! Sinto que… podia ter feito mais! Embora 



que houve coisas que eu fi-lo a pensar que seria o melhor para ele, mas agora, depois do 

que aconteceu, eu penso “porque é que eu pensei… porque é que eu pensei primeiro no 

estudo? Porque é que eu queria que ele desse sempre o melhor? Porque é que eu não lhe 

dei mais espaço? Para ele, ahm… pronto, nem que ele perdesse um ano ou dois que, que 

fosse ele próprio…”. Acho que insistia de mais com ele e, e sinto muita culpa! Nesse 

aspeto... Sinto muita culpa! Porque acho que da maneira que ele estava, eu não esperava 

que ele estive tão mal!, acho que da maneira que ele estava, o eu andar a insistir com 

ele, acho que foi, que foi complicar mais! Foi complicar! 

Reference 8 - 0.11% Coverage 

Apesar de muitas vezes eu sentir culpa, sentir remorsos! 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.46% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

Porque se fosse hoje, nada teria feito! Nada! Nada teria feito. 

Reference 2 - 0.27% Coverage 

E culpo-me hoje, culpo-me hoje muito! Não ter dito naquele momento e não ter dito 

tudo! 

 

Falta de Interesse – Desmotivação 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 7 references coded [ 2.67% Coverage] 

Reference 1 - 0.68% Coverage 

Portanto, a sensação... a minha vontade no meio disto tudo, a minha vontade que eu 

tenho de viver… era atirar-me para o chão e chorar, chorar, chorar e nunca mais sair 

dali, não me apetecia, nem me apetece, às vezes é assim, se eu for dizer a verdade, do 

que me apetece, é atirar-me para o chão a chorar e nunca mais sair do chão. É isso que 



me apetece (chora). 

Reference 3 - 0.36% Coverage 

M: Se me der para estar ali todo o dia no quintal… eu tenho ali um terraço, com as 

flores, estou… E não faço mais nada. Não tenho assim necessidade... Há um certo 

desapego de coisas materiais 

Reference 4 - 0.33% Coverage 

Por exemplo, eu sou capaz de estar ali a tocar sem entusiasmo. Só a tocar só para 

cumprir o calendário, e eu… é mais assim, eu acho que estou a viver para cumprir o 

calendário 

Reference 5 - 0.30% Coverage 

Mudou um bocado, mudou um bocado... mudou… uma espécie de apatia. Eu acho que 

tenho mais perante a vida uma espécie de apatia! “Ah, sei lá, quero lá saber!”… 

Reference 6 - 0.30% Coverage 

M: Pois sei lá! Eu às vezes sinto-me assim um bocado a desanimar penso eu, ando com 

força, com força até um certo ponto qualquer dia isto desaba mesmo tudo! 

Reference 7 - 0.39% Coverage 

As minhas colegas às vezes “Então mas tu não queres ir ah e tal, vamos à Madeira, 

vamos aqui”… Assim, vários passeios. Eu não, eu às vezes até me envergonho em dizer 

que não, eu não tenho entusiasmo em ir 

Reference 8 - 0.11% Coverage 

Apesar da minha vida não ser nada entusiasmaste, não é?! 

Internals\\Entrevista 2 - § 4 references coded [ 2.75% Coverage] 

Reference 1 - 1.21% Coverage 

J: A senhora acha que a morte do seu filho a mudou? 

M: Muito!... 



J: Sente-se diferente em termos emocionais? 

M: Sim, muito! 

J: Em que é que se sente diferente? 

M: Não sei. Mas sinto-me diferente, completamente diferente!... 

J: Não consegue explicar... 

M: Até a nível de trabalho e isso, eu trabalhava muito mais, acho que não vale a pena 

trabalhar, para quê? 

Reference 2 - 0.20% Coverage 

Não faz sentido estar aqui a trabalhar, para quê? (chora) 

Reference 3 - 0.96% Coverage 

Muito! Ainda me sinto assim atualmente! Acredite que eu às vezes faço as coisas 

porque sou obrigada a fazê-las! Porque se eu não as tivesse que fazer, eu não fazia nada! 

Deixava-me estar deitada o dia inteiro! E consigo estar ali, sem ouvir ninguém nem 

nada, a pensar no meu filho... 

Reference 4 - 0.39% Coverage 

Os dias são realmente muito parecidos uns com os outros, mas pronto... É assim, vamos 

vivendo!... Vamos vivendo! 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.19% Coverage] 

Reference 1 - 0.19% Coverage 

não interessa! Não interessa! Agora não interessa… 

Internals\\Entrevista 5 - § 3 references coded [ 0.88% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

E os meus filhos eram a razão do meu viver, eram! Agora não, Doutora, agora não! 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Agora já tanto se me dá, ir pra ali, como ir para acolá! Trabalho porque não sei, eu não 



sei explicar o que é que eu tenho pronto! 

Reference 3 - 0.48% Coverage 

Mas não, não é um trabalhar que se diga assim, com ideia nisto ou naquilo, é porque o 

corpo pede pra eu trabalhar, pronto. Não é com ideias... Antes, era com ideias dos meus 

filhos. Agora não, agora é porque, pronto, trabalho porque quero trabalhar. 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 2.00% Coverage] 

Reference 1 - 1.09% Coverage 

Até para ir à casa dos meus filhos, o meu filho mais velho teve casado 6 ou 7 anos, não 

sei, não faço ideia… poucas vezes, só lá íamos pelo Natal porque eu já não gostava… 

Eu antigamente também já não gostava, mas agora é que, só no Natal e no Ano Novo é 

que… 

Reference 2 - 0.49% Coverage 

J.: Perdeu a vontade? 

P.: Perdi tudo! Mesmo à casa da minha filha íamos muita vez, agora às vezes ainda 

faço, ahm… 

Reference 3 - 0.42% Coverage 

P.: Ela também já, também não, já, já, também já interiorizou que, que eu que não tenho 

vontade! 

 

Instabilidade Emocional 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.57% Coverage] 

Reference 1 - 0.57% Coverage 

J: Em termos emocionais, acha que mudou desde que a S. morreu? 

M: Sim, muito! 



J: Que mudanças é que nota em si com a morte da sua filha? 

M: Eu era capaz de enfrentar qualquer coisa, não chorar, não… E agora não, não 

consigo! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.60% Coverage] 

Reference 1 - 0.08% Coverage 

tão depressa estou bem, como estou mal. 

Reference 2 - 0.52% Coverage 

Eu fiquei, tenho de lutar pelos que estão, tenho de lutar por mim, tenho que conseguir!” 

Mas depois vem outro momento que eu já penso assim: “Esta vida não presta! O que é 

que eu ando aqui a fazer?! O que é que eu aqui ando a fazer?! Não ando aqui a fazer 

nada! Só ando a sofrer!” 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.63% Coverage] 

Reference 1 - 0.33% Coverage 

É lógico nunca sei quando é que vou ter um momento bom, às vezes acordo bem-

disposta e penso “ o dia hoje está… dormi bem, vai-me correr bem!”… E depois acaba 

por não correr! 

Reference 2 - 0.29% Coverage 

E há, há… É que a gente não consegue dizer assim “ah eu hoje vou me sentir bem!”. É 

que tão depressa nós estamos bem, como vem um momento que estraga tudo! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.50% Coverage] 

Reference 1 - 0.50% Coverage 

M: Temos momentos. Temos dias. Tem-se dias que se anda melhor, tem-se outros dias 

que não nos apetece, não me apetece sequer sair da cama! Nem sequer ver ninguém! 

 

Desespero 



Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 0.89% Coverage] 

Reference 1 - 0.50% Coverage 

Acabei por ver... Tenho os momentos, não é bem de revolta, como lhe disse há bocado, 

é mais desespero! A palavra que eu mais uso é desespero, por não poder fazer nada! 

Isso é que me desespera! Não sei se é por feitio ou assim… é um desespero terrível… 

depois penso… 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Acho que é a mesma coisa!… é um desespero, um desespero! É um desespero porque 

não sou capaz de reverter o processo e depois… 

Reference 3 - 0.15% Coverage 

É desesperante não poder fazer nada!... É desesperante não poder fazer nada! 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.31% Coverage 

Está a chegar a data dos 3 anos, e ele não aparece!... O meu menino não aparece 

(choro)… E eu não quero acreditar que perdi o meu menino para sempre, e já lá vão 3 

anos! 

Reference 2 - 0.13% Coverage 

E assim tá naquele buraco, que eu nem quero pensar que ele lá está!... 

 

Sensação de Vazio 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 0.46% Coverage] 

Reference 1 - 0.17% Coverage 

mas é aquela coisa, é um buraco que tá cá dentro, um buraco mesmo, é um buraco que 

não fecha! 



Reference 2 - 0.22% Coverage 

Depois pronto, não há, como é que hei-de dizer, eu não sei muito bem explicar, é aquele 

tal buraco, aquele buraco… 

Reference 3 - 0.06% Coverage 

É um vazio, é um vazio, é um vazio… 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.24% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

É de dia, é de noite, há sempre um vazio, há sempre… 

Reference 2 - 0.15% Coverage 

É um vazio tão grande, tão grande, que não tem explicação! (choro/revolta) 

 

Revolta 

 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.46% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

P.: Não sei como é que hei-de responder a isso! Sinto-me… injustiçado, talvez! Sinto-

me injustiçado! 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.33% Coverage 

E eu só tenho uma coisa a dizer, para estas pessoas que não entendem, que não me 

entendem a mim! Que elas nunca venham a entender! Que elas nunca venham a passar! 

É só isso! 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 1.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.82% Coverage 

J: E desde dessa altura até agora, como é que tem sido o seu luto? Como é que 



descreve? 

M: Com muita revolta! Por vezes, com muita revolta, muita revolta! Mas não posso 

transmitir isso a ninguém, porque ninguém tem culpa... Tenho que tentar… demonstrar 

que tá tudo bem! 

Reference 2 - 0.20% Coverage 

M: Sobre isso, eu continuo revoltada, porque não se fez justiça! 

 

Tristeza 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.02% Coverage 

Triste! 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.25% Coverage] 

Reference 1 - 0.25% Coverage 

Aguento, mas também, cá por dentro, também, com um bocado de mágoa!... 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.20% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

Eu era a alegria aqui da rua, eu era uma pessoa muito alegre, era muito divertida! Toda 

a gente… (choro) 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.50% Coverage] 

Reference 1 - 0.50% Coverage 

Tá sempre bem disposto! Pronto! E eu não, não ando pra essas coisas, não ando! 

J.: Não se sente assim! 

P.: Não sinto! 

 

Medo 



Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 1.04% Coverage] 

Reference 1 - 0.22% Coverage 

E agora tenho um problema acrescentado: é o medo que eu tenho de lhe acontecer 

alguma coisa, que dantes não tinha! 

Reference 2 - 0.82% Coverage 

Entretanto agora outra coisa que eu tenho também, mas não sei porquê, não sei se é por 

causa da idade… É medo! Uma coisa que eu nunca tinha medo, medo, não medo do 

escuro, porque não tenho, não é medo do escuro… é medo da vida, medo… medo de 

não ser capaz! Por exemplo, condução já tenho algumas dificuldades de conduzir a 

noite! Medo de me sentir invalida, medo de ficar como a minha mãe, medo de não ser 

capaz de me valer a mim própria… 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.32% Coverage] 

Reference 1 - 0.32% Coverage 

eu sempre tive medo desse dia, a partir desse dia eu sempre tive medo que alguma coisa 

acontecesse e que eu não desse por ela 

 

Sensação de Impotência 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.28% Coverage] 

Reference 1 - 0.16% Coverage 

E depois é aquela apatia: “O que é que eu faço?” Não posso fazer nada. É mais apatia… 

Reference 2 - 0.12% Coverage 

É uma incapacidade, uma impotência, uma (chora)... É assim… 

 

Sem um Pedaço de Mim 



 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.20% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

Foi uma parte de mim que desapareceu! Completamente! 

Reference 2 - 0.05% Coverage 

Sem um pedaço de mim. 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.45% Coverage] 

Reference 1 - 0.45% Coverage 

Foi… tenho dois braços, duas pernas, um braço e uma perna ficou inutilizado para 

sempre! E só sobrevivo com a outra parte. É assim que eu me sinto! 

 

Ansiedade 

 

Internals\\Entrevista 5 - § 1 reference coded [ 0.08% Coverage] 

Reference 1 - 0.08% Coverage 

Mas eu sei que isto é o sistema nervoso! 

 

Solidão 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.20% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

J: Como é que descreve como se sente hoje em relação à morte da S.? 

M: Sozinha. 

 

Sintomas Espirituais 



Procura de Significado 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 2.24% Coverage] 

Reference 1 - 0.53% Coverage 

É, as perguntas continuam a ser as mesmas: porquê o meu filho? Porquê? Se estavam lá 

três, porque não foi nenhum dos outros e teve que ser o meu filho? Porquê? 

Reference 2 - 1.71% Coverage 

Porque, sei lá, por tudo! Porque é que o meu filho tinha que ir para ali àquela hora?! 

Saiu do pé de mim já era mesmo noitinha, esteve lá no café, cumprimentou toda a gente, 

foi-se embora. “Vais-te embora filho? Dá cá mais um beijinho”, ele era muito 

meiguinho, dava muitos beijinhos... Era muito meigo e pronto... E nunca mais! Chegou 

lá mandou uma mensagem a dizer “cheguei” e eu ainda hoje eu me pergunto “cheguei? 

Chegaste aonde filho? Onde é que o meu filho chegou?”, porque eu nunca mais o vi 

com vida... 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.48% Coverage] 

Reference 1 - 0.11% Coverage 

E pronto, eu vivo sempre esta dor, como é que é possível?! 

Reference 2 - 0.37% Coverage 

Mas pronto, o meu coitadinho é que foi, e eu, pergunto-me assim “porquê o meu? Iam 

tantos e porque é que tinha de ser o meu?!” Se há dois anos que ele lá não ia, era a 

primeira vez, porquê, doutora? 

 

Sintomas Físicos – Somáticos 

 

Falta de Força – Incapacidade 



 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.44% Coverage] 

Reference 1 - 0.44% Coverage 

Por exemplo, ela hoje, ela costuma vir à segunda-feira e à sexta “ai por favor veja se 

consegue vir mais cedo porque eu não sou capaz de fazer nada!” Eu passei o domingo 

quase a dormir!… Sinto uma certa impotência e incapacidade! 

Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 2.19% Coverage] 

Reference 1 - 0.48% Coverage 

E então pronto, é uma coisa que eu também noto que estou muito diferente que é não 

tenho organização no trabalho. Eu tão depressa estou a lavar a louça, como vou varrer a 

cozinha, como vou dar comer a metade dos animais e a outra metade fica por comer... 

Reference 2 - 1.01% Coverage 

As minhas capacidades não dão pra eu fazer um coisa direitinha, como fazia 

antigamente! Pegava numa ponta, acabava na outra, tudo ali certinho e direitinho... 

agora não, eu faço mas noto muito mais, mas não dá pra eu fazer as coisas assim 

organizadinhas como eu fazia pronto e é isso. E as pessoas estarem a falar pra mim, as 

pessoas estão a falar, mas se, se me procurarem daqui a 2 ou 3 minutos o que é que a 

pessoa disse, eu não sei o que é que a pessoa disse. Eu, até coisas, problemas de 

responsabilidade, eu não vou sozinha! 

Reference 3 - 0.39% Coverage 

M.: E eu, não estava assim. Não, eu não era assim! Eu, tudo, o que me diziam assim 

ficava Oh, Oh, ficava ali tudo marcadinho! Agora não, agora não… Só, eu só tinha uma 

coisa antes do acidente do meu menino. 

Reference 4 - 0.31% Coverage 

Porque é assim, eu tenho alturas que me levanto da cama e consigo trabalhar, mas tenho 



alturas que não consigo! Não dá mesmo! Ontem levantei-me e não deu pra ir! 

 

CONTINUAR VÍNCULO 

 

Falar com o Filho 

Internals\\Entrevista 1 - § 10 references coded [ 2.12% Coverage] 

Reference 1 - 0.36% Coverage 

há pessoas que têm outra vivência destas coisas que diziam: “não faça isso o seu J. não 

gosta” então eu olhava para ele e dizia “oh filho desculpa mas isto teve que sair, isto 

teve de sair”! 

Reference 2 - 0.18% Coverage 

mas às vezes falo com ele e digo que “olha desculpa lá mas isto tem de ser, isto agora 

tem de ser” 

Reference 3 - 0.13% Coverage 

Eu só lhe digo que o amo, que gosto muito dele, falo com ele e pronto! 

Reference 4 - 0.07% Coverage 

volto outra vez a conversar com ele. 

Reference 5 - 0.10% Coverage 

tenho levado isto assim… na conversa, eu com ele! 

Reference 6 - 0.07% Coverage 

Primeiro porque converso com ele. 

Reference 7 - 0.44% Coverage 

J: Quando, certamente durante este tempo houve momentos mais difíceis, o que é que 

fez ou o que é que ajudou? Quais são as estratégias que usa para lidar com esses 

momentos mais stressantes? 



M: Falo com ele… falo com ele… (Chorosa) 

Reference 8 - 0.36% Coverage 

sim J., olha ali” às vezes estou aqui sozinha… “oh J. olha ali, olha ali, eles todos ali... 

Estavas ali bem! Depois andam ali bêbados. “Estás a ver, olha que eu não te quero 

naquelas vidas!” 

Reference 9 - 0.08% Coverage 

De maneira que “olha J., as tuas latas…” 

Reference 10 - 0.34% Coverage 

Agora tenho andado assim um bocadinho mal para rezar e depois digo assim “Oh J., a 

mãe não tem paciência para rezar! Começo a rezar deixo-me logo dormir!” E volto a 

falar com ele! 

Internals\\Entrevista 2 - § 3 references coded [ 1.68% Coverage] 

Reference 1 - 1.07% Coverage 

Eu costumo conversar com ele e costumo sempre dar-lhe as boas noites. Ele quando 

ficava, quando estava cá em casa, eu nunca podia ir deitar-me sem ir ao pé dele dar-lhe 

um beijinho e dar-lhe as boas noites! E eu continuo a fazer a mesma coisa... Vou sempre 

ao quarto dele dar-lhe um beijinho e dizer-lhe “até amanhã”… 

Reference 2 - 0.26% Coverage 

Todas as noites eu faço isso! Sempre antes de me ir deitar, faço sempre isso! 

Reference 3 - 0.36% Coverage 

Mas eu todas as noites continuo a desejar boas noites ao meu querido filho e digo-lhe 

“até amanhã” sempre 

Internals\\Entrevista 3 - § 3 references coded [ 0.61% Coverage] 

Reference 1 - 0.16% Coverage 

E falo com ela todos os dias, quer em casa quer no cemitério. 



Reference 2 - 0.08% Coverage 

Falo muita vez com ela, muito! 

Reference 3 - 0.38% Coverage 

e às vezes digo “se estivesses aqui filha, já estavas a ralhar comigo! Não gostavas que te 

mexesse no cabelo!”. Parvoíces, certamente, mas... 

Internals\\Entrevista 4 - § 3 references coded [ 1.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.43% Coverage 

entro com um “Olááá!! Bom dia filha, tás boa?”. Tudo bem, faço o sinal da cruz, 

pronto! Dou-lhe um beijinho, vou me embora. 

Reference 2 - 0.87% Coverage 

Às vezes ponho-me assim a pensar para mim próprio e a falar assim p’ra ela: “Não 

tiveste mesmo jeito para arranjar um marido decente! O primeiro marido foi o que foi! 

E o segundo foi o que foi! Não tiveste jeito nenhum, pá!… Iludiste-te só, mais nada!” 

Reference 3 - 0.40% Coverage 

às vezes falo, falo com ela assim, “Atão filha, tás boa?”. Pronto! Estilo, estilo assim 

cigano! (riso) Pronto. 

Internals\\Entrevista 5 - § 3 references coded [ 1.28% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

Ainda hoje, quando eu me levanto vou ao quarto dele, digo-lhe “bom dia” e beijo-o, e, e 

á noite quando venho, e se eu for ao quarto da minha mãe - porque vou ao quarto da 

minha mãe várias vezes durante o dia 

Reference 2 - 0.50% Coverage 

Falo muito com ele! Muito, muito, muito! E às vezes até… (suspiro). Eu quero que ele 

me responda... E ele não, pois… Eu digo assim pra ele “Oh filho, tás chateado comigo 

outra vez? Responde! Diz sim ou não! Eu fico satisfeita na mesma, nem que tu digas 



que não! 

Reference 3 - 0.40% Coverage 

Como é que a senhora faz pra enfrentar o dia-a-dia?” E eu: “converso com o S.”. “Então 

e o S. responde-lhe?”, “Não, senhor doutor! Eu não ouço a voz dele, mas no meu 

cérebro eu oiço-o falar!” Disse eu pra ele! 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 1.48% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

P.: Olhe o meu luto é, é como já disse, o meu luto é, todos os dias falo com ele, todos os 

dias! 

Reference 2 - 0.43% Coverage 

Mesmo quando fui agora pra cirurgia disse “assim que eu puder dar dois passos, cá 

estarei!” E foi! 

Reference 3 - 0.66% Coverage 

Às vezes estou sentado lá no sofá que eu tenho lá em cima a ver televisão e, penso, 

quando as coisas estão a correr mal, ele tá á minha frente, falo com ele 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.25% Coverage] 

Reference 1 - 0.25% Coverage 

M: Sim, sim, sim, sim! Peço muito por ele e… se ele tiver possibilidades de pedir por 

nós, principalmente pela irmã, peço muito! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.77% Coverage] 

Reference 1 - 0.77% Coverage 

J: Falava para quem?  

M: Falava para o R., falava para o R. 

J: Ainda fala, hoje? 

M: Sim, falo. Quando chego ao pé dele, falo.  



J: E é só quando vai lá que fala com ele? 

M: Sim e não só. Ainda hoje de manhã, quando me levantei, fartei-me de lhe dar 

beijinhos a ele! 

Manter Fotografias e Objetos 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 10 references coded [ 4.86% Coverage] 

Reference 1 - 0.35% Coverage 

E mesmo agora… quer dizer, eu tenho isto aqui cheio de fotografias dele, como tenho 

aquela… fiz-lhe nos anos quando ele fez os 32, porque ele gostava muito de kit surf e 

fiz aquilo… 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

Aquela fotografia ali, foi a última que ele tirou com a minha sobrinha-neta em 25 de 

Maio, portanto ele morreu na véspera de S. Pedro 

Reference 3 - 0.30% Coverage 

Por exemplo, as coisas dele, guardei tudo. Até os cordelinhos que eu trouxe lá de casa. 

Porque eu entretanto, não sei se fiz asneira, trouxe as coisas dele. 

Reference 4 - 0.37% Coverage 

Há dias em que… quando me ponho a olhar para as fotografias, felizmente ele está-se 

sempre a rir, que é uma coisa que me dá ânimo! Esta aqui foi tirada no último Natal que 

ele esteve com a gente. 

Reference 5 - 0.59% Coverage 

Então há lá uma colega minha, para além daquela que morreu praticamente desanimada, 

tenho lá outra também que chora, chora, todos os dias não tem ânimo para fazer nada, 

não faz nada… e ela diz “eu vou chego lá ao quarto, tem o quarto assim, eu vou lá e 

vejo as roupas, e vejo o perfume dele…” Eu também tenho isso! 



Reference 6 - 1.64% Coverage 

Por exemplo eu tenho além uma garrafa de Porto Ferreira porque ele quando era 

pequenino, essa garrafa era dele. E tudo isso são coisinhas dele. Ele brincava com um 

anúncio que era assim: “Foi você que pediu um Porto Ferreira?” E ele era muito 

trapalhão na fala e dizia “Foi você poto feila? Fioo você opto feila?” Então ficámos 

sempre com isso! A água-de-colónia dele a “Diesel”, tem os óculos, tem os passarinhos 

que ele me fez, as joaninhas, tem os copos que foi ele que comprou, tem a bandeira do 

Benfica, por acaso nem sei aonde é que ela está, deve estar aí para trás. Tem os aviões, 

que são os aviões que ele fazia… Mas eu também tenho ali, logo nesse dia que eu 

agarrei um casaco daqueles de algodão, uma coisa com carapuço, agarrei lá e nunca 

mais larguei aquilo e tenho ali no meu guarda-fatos, e muitas vezes vou lá ...(chora 

mais) e vou lá cheirá-lo… 

Reference 7 - 0.38% Coverage 

Aquilo está ali, a minha mulher-a-dias é que “mas olhe lá, está aqui um casaco do J.… 

para que é que isto…” “deixe estar aí, deixe estar aí, que isso está, deixe estar aí!” 

Ninguém precisa de saber... 

Reference 8 - 0.25% Coverage 

Tenho ali o sótão cheio de coisas... E pronto, até os papelinhos, aqueles rascunhos, 

guardei isso tudo! Qualquer dia tenho de… 

Reference 9 - 0.28% Coverage 

Agora, essa parte já sou capaz mais de… até porque, por exemplo, o computador dele, a 

irmã dele andou ali… “ah isto não presta…” ”então deixa cá ver. 

Reference 10 - 0.45% Coverage 

Agora aparecem de vez em quando lá umas fotografias dos amigos isso é que eu gosto 

de ter ai todas as fotografias dele! Tenho muitas… aquela não é a última, a última 



fotografia tem ele com a namorada do amigo praticamente na véspera. 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.33% Coverage 

E o quarto do meu filho está tal e qual como ele tinha! A cama esteve feita por ele 

muito, muito tempo 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 1.07% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

Levei imenso tempo a arrumar o quarto dela e… 

Reference 2 - 0.37% Coverage 

O que me tem ajudado muito, apesar de muita gente me ter dito para eu tirar as 

fotografias da minha filha de todo o lado, ali ela tinha seis anos. 

Reference 3 - 0.13% Coverage 

E tirar as fotografias nunca iria tirar, nunca! 

Reference 4 - 0.46% Coverage 

Ahm… parece maluquice, mas é verdade! Quando eu lhe dou um beijo na fotografia, 

numa fotografia igual àquela mas em ponto grande que está na cozinha, eu mexo-lhe 

nos cabelos 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.12% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

Às vezes quando vejo a fotografia 

Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 2.40% Coverage] 

Reference 1 - 1.10% Coverage 

Eu no início sofria muito, porque tinha poucas fotografias do meu menino, e sofria o 

dobro porque eu queria me lembrar da cara dele e eu não me conseguia lembrar! Nem 

da cara do meu filho eu me conseguia lembrar! A minha cabeça andava, parecia que... 



Dentro de tudo, não é?, dentro da tragédia, eu andava completamente… Depois disso 

pronto, eu arranjei fotografias, porque eu não ligava assim muito... Eu queria 

brincadeiras, mas assim fotografias não... E tinha a máquina, podia ter tantas fotografias 

do meu menino! Depois tive que andar a pedir, tinha poucas… 

Reference 2 - 0.63% Coverage 

J.: E isso tem ajudado ao longo dos anos, ter as fotografias do S.? 

M.: Tem, tem, tem! Tenho uma dele no quarto dele, dos bombeiros, tinha ele 18 anos, 

foi no ano que ele entrou. E essa fotografia ajudou-me muito! Era uma fotografia 

pequenina e eu fui ao fotógrafo e ele fez-me uma grande. E essa fotografia ajuda-me 

muito, muito! 

Reference 3 - 0.48% Coverage 

Mas depois, aquilo acaba e eu deito-me em cima da cama agarrada à fotografia... e 

choro… E é agarrada à roupinha, à última roupa dele, que ele deixou nos bombeiros, ele 

tirou-a para vestir aquela malvada farda, que eu me agarro e choro!... (choro) 

Reference 4 - 0.19% Coverage 

Eu agarro-me a tudo o que é dele! A tudo que eu possa matar saudades, que... Agarro-

me a tudo que… 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.32% Coverage] 

Reference 1 - 0.32% Coverage 

Foi tudo a pensar, que ele naquela fotografia estava bem, estava feliz! Inclusive tem ali 

uma fotografia… tá ali no hall ali da entrada, tirou-a quinze dias antes! 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 1.26% Coverage] 

Reference 1 - 0.85% Coverage 

M: Pego-me muito a ele, às fotografias! Tenho filmes, tenho vídeos… ainda ontem 

estive a ver um vídeo no meu telemóvel! Dele, a brincar com o irmão... Vou vendo a 



cara dele! Vou vendo ele… a rir! A chamar o irmão, a chamar-me a mim! É isso que me 

faz andar! É ouvir a voz dele! (choro) 

Reference 2 - 0.41% Coverage 

M: Sim. Tenho vários filmes dele com o irmão, e é isso que me faz andar! É olhar para 

aqueles vídeos e ver que o R. tá… (choro) aqui comigo. 

 

Ir ao Cemitério 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.29% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

ou ao cemitério, se posso, todos os dias. Vou lá limpar as coisas, eu sei que ele está lá, 

pelo menos o espírito não está lá, mas as coisinhas dele estão lá 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.24% Coverage] 

Reference 1 - 0.24% Coverage 

Ainda hoje eu visito a campa do meu filho todos os dias e é muito difícil! 

Internals\\Entrevista 3 - § 6 references coded [ 2.06% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

só fui ao cemitério uma vez, uma… um mês depois, porque não conseguia lá entrar, 

nem no sítio que ela faleceu. 

Reference 2 - 0.31% Coverage 

Ao fim desse tempo todo sem ir ao cemitério, comecei a ir todos os dias! Todos os dias 

vou ao cemitério! Ainda hoje fui. 

Reference 3 - 0.49% Coverage 

ainda ontem ficaram surpreendidos, porque eu fiz ali um jardim e algumas flores, além 

de serem da igreja, este mês é nosso, é desta aldeia, mas há flores que são destinadas só 



à minha filha 

Reference 4 - 0.29% Coverage 

Está sempre iluminada, quer na nossa capelinha, quer no cemitério, quer na cozinha, 

está sempre iluminada. 

Reference 5 - 0.36% Coverage 

E todos os dias que ela esteve no hospital, eu ia à sepultura dos dois, conforme vou, e o 

meu marido também, e pedíamos a eles para que darem… 

Reference 6 - 0.33% Coverage 

A sepultura dela está sempre arranjada, sempre! E limpinha. Tem sempre um coiso com 

pilhas a funcionar, está sempre na luz... 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.09% Coverage] 

Reference 1 - 0.09% Coverage 

Eu quando vou ao cemitério 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.33% Coverage] 

Reference 1 - 0.06% Coverage 

Eu venho do cemitério tanta vez 

Reference 2 - 0.27% Coverage 

Eu vou ao cemitério, eu nem acredito que o meu menino tá lá, acredita doutora? (choro). 

Eu vou ao cemitério e digo assim: “Não é possível!”. 

Internals\\Entrevista 6 - § 4 references coded [ 2.06% Coverage] 

Reference 1 - 0.63% Coverage 

Logo naquela semana, fisicamente nunca mais tinha o S. E… meti na minha cabeça, 

vou estar aqui todos os dias, no cemitério, todos os dias lá vou. 

Reference 2 - 0.61% Coverage 

Todos os dias, dentro das condicionantes que agora tenho, o vou ver, vou estar com 



ele… 

J.: Ao cemitério? 

P.: Ao cemitério, todos os dias! 

Reference 3 - 0.21% Coverage 

porque tenho aquele compromisso todos os dias! 

Reference 4 - 0.61% Coverage 

Depois do acidente, todos os dias lá vou! Quando saio, se saio, seja para onde for, 

almoço, têm de me vir trazer a casa para eu ir visitar o S.! 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.62% Coverage] 

Reference 1 - 0.05% Coverage 

Ahm… no cemitério já chegou 

Reference 2 - 0.57% Coverage 

Ahm… na campa, fiz um… pus a campa do jeito que eu senti que ele que iria gostar! 

Pus uma fotografia em que ele tinha estado no estádio, em Lisboa. E… eu senti que ele, 

lá, naquele momento, tirou a fotografia e estava feliz! E, e… e aquilo, da maneira que 

eu decorei a campa foi, tudo a pensar nele! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.47% Coverage] 

Reference 1 - 0.47% Coverage 

M: Sim, todos os fins-de-semana, sempre que eu possa. Agora já vou, ahm…eu só vou 

agora todos os fins-de-semana, quando agora, eu tou mais… mais livre. 

 

Memórias e Pensamentos 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.19% Coverage] 

Reference 1 - 0.19% Coverage 



E depois uma coisa, por exemplo o Kit surf! Às vezes vejo na televisão … e o meu J. se 

cá tivesse!... 

Internals\\Entrevista 3 - § 6 references coded [ 1.47% Coverage] 

Reference 1 - 0.35% Coverage 

é eu estar sozinha na cozinha, e estar precisamente onde ela se sentava, à lareira, e 

lembrar-me de tudo o que ela dizia, fazia, de tudo! 

Reference 2 - 0.13% Coverage 

Pensar, penso sempre! Está sempre dentro de mim 

Reference 3 - 0.42% Coverage 

Porque há sempre coisas que se lembra, que nos lembra a S., sempre! (chora) Às vezes 

frases que o meu marido diz, ou que o meu neto diz, há sempre qualquer coisa que… 

Reference 4 - 0.16% Coverage 

e nesse espaço de tempo que eu tou para dormir, eu penso na S. 

Reference 5 - 0.23% Coverage 

mas tento fazer o melhor que faço, o melhor que sei e perpetuar a memória da minha 

filha. 

Reference 6 - 0.18% Coverage 

É, tem sido muito importante para nós! É sinal que ela não é esquecida 

Internals\\Entrevista 6 - § 3 references coded [ 1.33% Coverage] 

Reference 1 - 1.14% Coverage 

E, e pronto, e vamos... interiorizei que nunca mais o tinha fisicamente mas que ele que 

está aqui, comigo! E em todo o lado, pronto. E foi isto que me ajudou a mim, não 

precisei de, de psicólogos, de psiquiatras, médicos, não precisei! Fui eu que meti isto 

em mim. 

Reference 2 - 0.11% Coverage 



Todos os dias penso nele! 

Reference 3 - 0.08% Coverage 

Penso muito nele, 

Internals\\Entrevista 7 - § 6 references coded [ 1.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

Aí… custa, e não é preciso virem esses momentos, pronto, há sempre outros momentos 

em que, que me recorda que, que… Conversas que nós tínhamos, ahm… 

Reference 2 - 0.42% Coverage 

Aliás, para mim continuo como se ele, como se ele continuasse a ser o meu filho e… e 

acho que não me consigo separar dele! Acho que, na minha ideia eu só não o vejo, na 

minha ideia é isso! A realidade da minha vida é esta! 

Reference 3 - 0.69% Coverage 

E sinto que, eu sinto que uma mãe nunca perde um filho! Porque ahm… só se o juízo 

faltar! Porque nós vamos, vamos tê-los sempre no nosso coração, no nosso pensamento! 

Ahm… eles vão tar sempre, as memórias deles vão tar sempre tão presentes, tão 

presentes, que custa acreditar que nós que os perdemos! Pronto, para mim, o meu filho 

vai viver sempre comigo! 

Reference 4 - 0.09% Coverage 

as memórias são, são muitas! Foram 19 anos! 

Reference 5 - 0.11% Coverage 

M: Sinto que, que, que ele que continua a estar presente! 

Reference 6 - 0.06% Coverage 

Continua a ser um filho querido! 

Internals\\entrevista 8 - § 3 references coded [ 2.48% Coverage] 

Reference 1 - 1.27% Coverage 



Que… que sinto que tenho o R. permanente, sempre na minha ideia, tá sempre, todos os 

dias, no meu pensamento! Todos os dias que me levanto, todos os dias, até ao deitar, 

como o M.. Eu não perdi o R., eu… o R. para mim tá vivo! Nunca morreu, nem nunca 

vai morrer! Por isso, para mim, o R., só não o tenho fisicamente, porque 

psicologicamente eu… eu tenho-o comigo! Sempre! Sempre, sempre! Por isso, para 

mim, nunca morreu! 

Reference 2 - 0.66% Coverage 

Por isso mesmo é que tento ter o R. vivo dentro de mim! Para mim, o R. nunca morreu e 

nunca vai morrer! Por isso, ele não morreu, tá vivo! E é essa… o que me faz andar é que 

ele… está comigo, sempre! Sempre tá comigo! (choro) 

Reference 3 - 0.54% Coverage 

Eles nunca morreram para eles, nem nunca vão morrer, assim como, para mim, também 

nunca vai morrer o R.. O R. tá sepultado, não tem a data, nem de nascimento, nem de 

falecimento. 

 

COPING ESPIRITUAL – RELIGIOSO 

 

O Filho estar Bem 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 5 references coded [ 4.19% Coverage] 

Reference 1 - 1.05% Coverage 

Depois houve uma coisa muito esquisita, há coisas que a gente não sabe se são verdade, 

se não são. Houve aqui um dia, cheirava-me mal aqui em casa, disse: “ai filha não sei o 

que é isto! Não sei o que é isto! Cheira aqui mal, tu não sentiste?” “Ah parece que sim” 

mas ela não ligou. Mas depois fomos a C. à casa dele, a casa já estava toda vazia e não 



tínhamos feito limpeza nem nada, aquilo ficou…, foi só tirar as coisas dele…e quando 

eu cheguei lá cheirava tão bem! Cheirava tão bem, tão bem, tão bem, que eu achei que 

aquilo era um sinal que ele estava bem! 

Reference 2 - 0.32% Coverage 

Porque era uma das minhas preocupações grandes. Era se ele está bem! Eu quero que 

ele esteja bem! Ele pode não estar aqui ao pé de mim mas eu quero que ele esteja bem... 

Reference 3 - 1.33% Coverage 

E depois houve uma senhora, uma colega minha, sem eu pedir, uma pessoa assim 

bastante séria não, que disse “olha eu não sei se lhe devo dizer isto mas eu tenho uma 

prima que tem assim umas sensações estranhas e ela disse… eu perguntei-lhe porque a 

L. anda sempre a dizer “Ai, mas eu queria saber se ele estava bem! Eu queria saber se 

ele estava bem! Queria que houvesse alguma coisa que me dissesse que ele estava 

bem…” E eu perguntei se ela podia dizer alguma coisa! E então ela disse “ele ficou 

muito revoltado com o que aconteceu, com o que lhe aconteceu. Ele ficou muito 

revoltado com o que lhe aconteceu! Mas agora está bem, diga lá à sua colega que ele 

está bem, está ótimo, está bem e não quer… 

Reference 4 - 1.25% Coverage 

Mas lembro-me porque foi assim uma coisa espontânea e lembro-me disso. Então, eu 

lembro-me do cheiro, a casa dele não era húmida, mas como ele muitas vezes tinha 

aquilo fechado dias e dias, às vezes tinha assim um cheiro, sei lá, a roupa suja, fechada 

ou assim… mas naquele dia nós entrámos, ninguém tinha feito limpeza, ninguém tinha 

feito nada e aquilo cheirava tão bem, tão bem, tão bem! E depois eu falei com a minha 

R., “Oh filha, olha lá, tu não te cheirou bem? ” “Cheirou, mas porque será? A casa nem 

foi limpa, nem nada!” “Olha ainda bem,” e depois expliquei-lhe o que vinha cá na 

minha cabeça, se era… “Acho que é o teu irmão a dizer que está bem!” 



Reference 5 - 0.25% Coverage 

Eu estou a falar tudo muito bem, tatata tatata… convenço-me a mim própria ele está 

muito bem, ele está assim, ele está assado... 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.51% Coverage 

E consigo estar ali, sem ouvir ninguém nem nada, a pensar no meu filho... E onde e que 

ele está?! E assim... pensamentos um bocado absurdos, mas pronto… 

Reference 2 - 0.19% Coverage 

e peço a Nossa Senhora que o proteja e que esteja com ele! 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 0.86% Coverage] 

Reference 1 - 0.18% Coverage 

Além disso, o que é que a ajudou também mais ao longo?  

M: É rezar por ela, 

Reference 2 - 0.45% Coverage 

A única coisa que desejo e peço a Deus todos os dias, e a ela também, que esteja no céu, 

num jardim cheio de flores, que ela sempre gostou muito de flores, e que tenha muita 

paz! 

Reference 3 - 0.13% Coverage 

Mas, só espero que ela esteja bem e esteja no céu! 

Reference 4 - 0.10% Coverage 

Que esteja em paz, é o que eu mais desejo! 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.24% Coverage] 

Reference 1 - 0.24% Coverage 

Só espero que ela esteja em paz!, que eu vou pagando as dívidas todas! 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 0.29% Coverage] 



Reference 1 - 0.13% Coverage 

E sinto que ele estará bem! Ele, não, não, não está a precisar de nada! 

Reference 2 - 0.05% Coverage 

M: É, sinto que ele está bem! 

Reference 3 - 0.10% Coverage 

Mas… se aconteceu, ele não estará a precisar de nada! 

Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 0.12% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

Sei que onde ele está, deve estar bem! 

 

Reencontrar o Filho 

 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.70% Coverage 

Não é fácil! Mas eu tento arranjar coragem e daí... Sou religiosa, católica, e acredito e 

vivo para um dia voltar a abraçar o meu filho! Para um dia voltar a vê-lo! Porque se não 

fosse isso, eu preferia morrer! 

Internals\\Entrevista 3 - § 2 references coded [ 0.80% Coverage] 

Reference 1 - 0.54% Coverage 

É. Muita fé! Pedi a Deus que se achasse que eu fosse digna, no dia em que partisse, 

quando ele quisesse, que estou pronta a partir, fizesse eu ir logo ver a minha querida 

filha, para a abraçar, beijar. (chora) 

Reference 2 - 0.26% Coverage 

E sei que quando Deus me chamar, vou para o lado dela, vou para ao pé dela, assim tá 

feita a sepultura. 



Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 1.06% Coverage] 

Reference 1 - 0.51% Coverage 

Eu só peço a Deus a todo o momento e, digo aos meus filhos, “quando eu morrer, vocês 

não chorem, filhos! Eu sei que é impossível, mas vocês não chorem, não chorem porque 

é o dia mais feliz da minha vida, quando eu estiver ao pé do meu menino é que eu estou 

bem!” (choro). 

Reference 2 - 0.55% Coverage 

J.: A Sr.ª acha que depois de morrer vai ter com o S.? 

M.: Se é o que dizem! Ao menos vou pró lado dele, vou pro pé dele, ao lado dele eu sei 

que fico, pronto, que eu já comprei a casa pra ir lá, por isso ficamos lá todos juntos dele, 

toda a gente comprou lá a sepultura, os irmãos todos (suspiro). 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.44% Coverage] 

Reference 1 - 0.44% Coverage 

MÃE: Ahm… Eu sinto que, que não perdi o meu filho, sinto que não, que não o perdi 

nem nunca o vou perder, não fico sem ele! Sinto que o vou encontrar, não, não, não vejo 

a morte em como ela tenha… Sei ela que aconteceu, mas para mim é, é… 

Internals\\entrevista 8 - § 3 references coded [ 2.38% Coverage] 

Reference 1 - 0.33% Coverage 

E que eu um dia vou ter com ele! 

J: Acredita nisso? 

M: Acredito. Acredito que um dia vou estar ao pé do meu filho. 

Reference 2 - 0.75% Coverage 

Que… fez-me acreditar, fez-me acreditar que, que Deus não tinha culpa, o ser humano é 

que é muito mau! E... e fez-me acreditar que existe Deus. E eu acredito que, que um dia 

parto sim, mas vou para ao pé do R. e vou estar com ele! De certeza absoluta! 



Reference 3 - 1.30% Coverage 

as sim acredito. Aquilo que eu tenho a certeza, aquilo que eu tenho a certeza é que um 

dia vou ter com ele! Vou ter com o R. Não sei o porquê, não sei explicar, já expliquei 

isto ao psicólogo, já disse isto à psiquiatra, a pessoas, mas é uma certeza que eu tenho 

dentro de mim! É que vou ter com o meu filho e que vou estar com ele e que vou poder 

abraçá-lo e beijá-lo! Isto é as melhores coisas que posso… que me faz andar! Que me 

faz viver! 

 

Vida Depois da Morte 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 1.35% Coverage] 

Reference 1 - 0.16% Coverage 

Eu não recrimino nem nada, eu só tenho de o ajudar, eu só lhe peço a ele se realmente… 

Reference 2 - 1.19% Coverage 

Agora tu tens, isto é parvoíce minha mas, tu tens é que te portar bem que é para depois 

seres assim um espírito superior, tas a perceber? Tens que te portar bem e tens que 

fazer, ele gostava muito de aviação, e de vez em quando olha…” E depois quando essa 

senhora disse “a mãe não se preocupe porque ele está preocupado com a mãe”, “olha, 

não te preocupes com a mãe. Tu não te preocupes ouviste? Fazes o que a mãe diz não te 

preocupas com a mãe porque tem que passar por estas coisas, isto é normal, hoje 

apetece-me chorar, hoje apetece-me dormir, agora vou-me ali deitar. Tu vai voar… vai 

com as tuas asinhas vai por aí” (chora…). 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.66% Coverage 

às vezes consigo sentar-me ali fora, ali daquele lado, na calçada, a olhar para o céu e 



tentar encontrar a estrelinha que estiver mais brilhante, porque é nessa que eu julgo que 

o L. está! (chora) 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.25% Coverage] 

Reference 1 - 0.25% Coverage 

Mas a acreditar, porque tenho fé que ela ainda um dia irá ressuscitar, é possível, não 

sei!... 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.48% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

M: Ahm… para mim e mesmo para a minha filha, tenho dito que ele é um anjo que está 

no céu! Que é um anjo que a vai proteger! Para ela quando se lembrar dele… 

Reference 2 - 0.19% Coverage 

Para mim continuo sempre a ter os meus dois filhos, pronto… Eu não... está um no céu 

e outro na terra! 

 

Aceitação como Plano Divino 

 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

que eu de repente penso, no momento penso assim: “Meu Deus, se Deus m’o levou é 

porque tinha de ser assim! 

Reference 2 - 0.16% Coverage 

Hoje, dentro da tragédia, acho que Deus que fez o que estava melhor pro meu menino! 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.13% Coverage] 

Reference 1 - 0.13% Coverage 

foi a vida que nos reservaram 



Internals\\entrevista 8 - § 1 reference coded [ 1.66% Coverage] 

Reference 1 - 1.66% Coverage 

E se mães têm outros filhos, nenhum tira o lugar do outro, nenhum, nenhum... Mas se 

agarrem a esse filho, a esses filhos, e mesmo ao que perderam, ao próprio que 

perderam! Porque não perderam… elas não o perdem! Eles estão sempre lá com elas e 

nós, na Terra, não somos mães, somos apenas umas amas! Porque mãe há só uma, que é 

Maria, mãe de Jesus. Nós, na Terra, somos apenas mãe-ama dos nossos filhos. Deus 

deu-nos um filho para nós o criarmos, orientarmos, educá-los e amá-los. É isso que eu 

sou na Terra. Sou mãe-ama para o meu filho! (sorriso) 

 

Perdão de Deus 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.73% Coverage] 

Reference 1 - 0.73% Coverage 

Eu estava sozinha em casa e estava na cozinha, tinha de ter coragem de arrumar o 

quarto dela, mas de repente, cheguei aqui, ajoelhei-me junto à cama e à fotografia que 

estava ali, e pedi-lhe que subisse ao céu! Que tava tudo perdoado! Que Deus a 

perdoasse, que nós também... (choro) 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.53% Coverage] 

Reference 1 - 0.53% Coverage 

Mas não fico aqui a - eu peço missinhas por ele, peço sim senhor! - mas não fico aqui a 

dizer “eu tenho que pedir missas e missas porque ele, ele fez pelas próprias mãos, ele tá 

em pecado!”. Não! Não! Isso aí não, não vejo as coisas dessa maneira! Ele…ele… Deus 

perdoou-o e... 

 



EVITAMENTO 

 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.28% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

O primeiro mês não conseguia estar em casa, o meu marido tinha que me levar daqui, 

que eu não conseguia... 

Internals\\Entrevista 4 - § 9 references coded [ 6.62% Coverage] 

Reference 1 - 0.37% Coverage 

Eu já esqueci o que é... ahm… Quase, ouve lá, entre aspas, nunca se esquece não é?, 

mas eu faço por esquecer! 

Reference 2 - 0.95% Coverage 

Foi inesperado, eu, já lá vão não sei quantos anos, se são 3 se são 4, ou se são 5 não sei! 

Nem faço conta a isso! Sei que ela… aaah… quando é que nasceu! Isso sei. Nem me 

lembra quando é que morreu, acho que foi em Janeiro, não tenho, não tenho o dia certo. 

Faço por esquecer isso. 

Reference 3 - 0.54% Coverage 

J.: Sim, mas é a isso que eu quero referir. Como é que o Sr. tem lidado com a morte da 

sua filha com o passar do tempo? 

P.: Não, nem, nem... Procuro até nem falar! 

Reference 4 - 1.20% Coverage 

P.: Evito falar. Até gosto que as pessoas nem falem! E é o que as pessoas fazem aqui. 

As pessoas não falam. Vêem-me “Olá! Então, tás bom? Tudo bem?”. “Tá tudo!” Foi só 

naquele dia, sentimentos e tal... E são pessoas que nem, nem puxam, pra, pra isto, nem 

pra aquilo. Nem puxam pra, pra, pra gente sentir mais dor! E eu alivio-me assim e vou 

vivendo! 



Reference 5 - 0.78% Coverage 

Agora, os filhos à frente dos pais?! É sempre um bocado mau! É uma dor que não, que 

não... Não consigo explicar o que é! Sei que é a dor, que é mau, mas não consigo 

explicar! É… Isso já foi, como diz o outro, já foi ontem!… Pronto. 

Reference 6 - 1.10% Coverage 

Às vezes a minha mulher é assim “Pois, pois estás na paródia pra esconderes, 

esconderes os teus sentimentos, não é?! Eu já te conheço!”. É, pois, ela conhece-me! É, 

é de facto, de facto, tou na paródia, pra esconder um pouco do sentimento mau que não 

deve pairar na minha, na minha cabeça! Ahh… E é verdade, pronto. 

Reference 7 - 0.26% Coverage 

P.: Tento não pensar! E, e, e, dou a entender que, ‘“Ah, não é nada comigo”. 

Reference 8 - 0.79% Coverage 

Depois, ah, não fui, não me, não me, como é que eu hei-de explicar, não tenho reação 

nenhuma. Entro no quarto dela, ando pela casa toda, ando às escuras, não tenho medo. 

Não tenho medo disso, nem dela, nem de ninguém! É, é assim. 

Reference 9 - 0.63% Coverage 

P.: Agora já lá vai. Agora já lá vai, já são águas passadas. Do meu neto, não espero 

nada! Porque é verdade, é a vida dele, não espero nada dele! Ele tá em Lisboa, há-de 

continuar a tar 

 

EXPRESSÃO EMOCIONAL 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 3 references coded [ 0.88% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

E é assim… nos primeiros tempos, quando estava sozinha, aqui em casa, gritava, 



chorava, chorava, chorava, chorava, chorava, gritava, batia, sei la, dava pontapés nas 

portas, não tinha cá ninguém... 

Reference 2 - 0.29% Coverage 

a minha irmã, mora aqui por baixo, acho que deve ter ouvido gritos e mais gritos e 

pronto, deve ter ouvido muitas vezes… e eu a chorar compulsivamente, 

Reference 3 - 0.20% Coverage 

Porque eu, quando foi ao princípio, eu olhava para um talher, chorava! Olhava para um 

prato, chorava! 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 0.39% Coverage] 

Reference 1 - 0.32% Coverage 

Porque, apesar de tudo, eu sempre tive uma coisa a meu favor, era conseguir falar!, 

desabafar! 

Reference 2 - 0.07% Coverage 

Ajuda, falar ajuda! 

Internals\\Entrevista 3 - § 4 references coded [ 1.06% Coverage] 

Reference 1 - 0.45% Coverage 

Até que um dia, eu sempre me sentei no lugar da cozinha onde ela se sentava, à lareira. 

E de repente, não sei o que me deu, comecei aos gritos, estava sozinha em casa, (choro) 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

porque quando tava sozinha chorava muito! (choro) 

Reference 3 - 0.28% Coverage 

J: E como é que a senhora tem lidado com os momentos mais difíceis desde essa altura? 

M: Chorando ou rezando. 

Reference 4 - 0.19% Coverage 

O que é certo é que choro sempre por ela, como é óbvio, porque é minha filha! 



Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 0.73% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

Depois venho, quando chego a casa vejo que ele não está… E desato a chorar, 

Reference 2 - 0.23% Coverage 

E depois desato a chorar, encosto-me à arca e choro, choro, choro, choro, estou um 

bocado ali e volto pra cima outra vez! 

Reference 3 - 0.07% Coverage 

Eu por lá ando e pronto, a gente fala… 

Reference 4 - 0.28% Coverage 

M.: E depois, eu, eu tinha de desabafar com alguém, não é?! A gente não é, era no 

cemitério que, a gente nos encontrávamos e era lá que a gente falava. 

Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.55% Coverage] 

Reference 1 - 0.55% Coverage 

Todos os dias choro, todos os dias! Não choro à frente da minha mulher, mas... nem à 

frente de ninguém, mas todos os dias choro… 

Internals\\Entrevista 7 - § 3 references coded [ 0.83% Coverage] 

Reference 1 - 0.56% Coverage 

revolto-me porque senti que devia ter desabafado naquela altura e tenho tido horas 

terríveis em que me apetece gritar! Eu, já me aconteceu os vizinhos virem aqui ter 

comigo a casa e dizem para eu ter calma, mas o que é que eu hei-de fazer! O que é que 

eu hei-de fazer, tenho que ter calma!… 

Reference 2 - 0.05% Coverage 

já cheguei também a gritar… 

Reference 3 - 0.22% Coverage 

e há coisas que a gente, a gente tem que desabafar para, para, deitar cá para fora para 



poder, para poder continuar! 

Internals\\entrevista 8 - § 4 references coded [ 1.40% Coverage] 

Reference 1 - 0.27% Coverage 

M: Sim, sim, sem dúvida! Não conseguia também, se não deitasse cá para fora o que 

sinto! 

Reference 2 - 0.46% Coverage 

Ali conseguia chorar, conseguia falar, sem ninguém me ouvir! Sem ninguém estar por 

perto de mim e dizer assim “pára de chorar! Não chore! Já morreu!” 

Reference 3 - 0.31% Coverage 

Mas eu chegava ali, não tinha forças!… Eu não conseguia! Eu chegava a casa, ia buscar 

o M. e só chorava! 

Reference 4 - 0.36% Coverage 

E termos alguém que nós realmente conseguimos confiar e… deitar tudo cá para fora! 

Deitarmos tudo cá para fora, tudo! 

 

PROCURA ATIVA DE SUPORTE 

 

Apoio de Pares 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.09% Coverage] 

Reference 1 - 0.09% Coverage 

Eu tenho muitas colegas a quem morreram filhos. 

Internals\\Entrevista 2 - § 3 references coded [ 1.57% Coverage] 

Reference 1 - 0.29% Coverage 

Eu fui a várias, algumas reuniões, da “A nossa âncora” que agora acho que terminou... 



Reference 2 - 0.55% Coverage 

Mas ainda fui a algumas e aí também havia um espírito de partilha, de casos idênticos, 

pronto, todos nós éramos pais que perderam filhos, ou por doença, ou por... 

Reference 3 - 0.73% Coverage 

Sim, pais em luto. Os motivos seriam os mesmo. Alguns foi por doença e já sabiam que 

à partida os iam perder, mas apesar de tudo, todos falávamos do mesmo, todos 

falávamos da mesma dor, do mesmo sentimento de perda e... 

Internals\\Entrevista 5 - § 6 references coded [ 1.78% Coverage] 

Reference 1 - 0.12% Coverage 

As mães que perderam filhos - foram elas as minhas psicólogas 

Reference 2 - 0.52% Coverage 

J.: Há bocadinho a senhora dizia-me também, tinha pessoas que tinham perdido filhos e 

que essas pessoas, a expressão que usou, tinham sido as suas psicólogas… 

M.: As minhas psicólogas, sim… 

J.: Porque de alguma forma teriam uma experiência parecida. 

M.: Sim, sim… 

Reference 3 - 0.38% Coverage 

E comecei-me assim a agarrar àquela senhora que perdeu o filho também, comecei-me a 

chegar mais a ela e ela a chegar-se mais a mim, e eu comecei a sentir o calor das 

palavras dela! E comecei, pronto… 

Reference 4 - 0.21% Coverage 

Pronto. E eu sentia o calor da mulher, pronto, que ela me estava a ajudar, que o que ela 

me estava a dizer era… 

Reference 5 - 0.40% Coverage 

Eu falava com ela, e coisa, e acabava-se! E ainda hoje, a gente se encontramos às vezes 



à sexta-feira, outras vezes ao sábado. Às vezes vou à rua e encontro-a e conversamos e 

eu venho mais aliviadita pra casa! 

Reference 6 - 0.15% Coverage 

Mas ela também diz “G., enquanto a gente formos vivas, vai ser sempre assim! 

Internals\\entrevista 8 - § 3 references coded [ 1.42% Coverage] 

Reference 1 - 0.24% Coverage 

M: Cheguei a andar na… na Âncora. Pais em luto, em luto… 

J: Sim, apoio de pares. 

Reference 2 - 0.43% Coverage 

M: Sim, logo passado umas semanas tive um médico que me ajudou, que também 

perdeu uma filha e que também me deu essa ajuda e a sua esposa também. 

Reference 3 - 0.75% Coverage 

eu, pronto, eu ouvindo aquelas pessoas também foi, também me foi dando força, foi. E 

acho que todos os pais deviam ir, ir participar! Sim, sim. É uma experiência única! 

Ouvimos outros pais a falar, a falar nos próprios filhos, a falar neles... 

 

Apoio Profissional 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 2 references coded [ 0.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.58% Coverage 

Depois falei com a minha médica de família, eu andava cansada e assim com aquela tal 

história de querer afastar as imagens más, aquelas imagens más, substituí-las por outras! 

Qualquer dia estou tontinha, de certeza, estou tontinha porque ando aqui a fazer uma 

ginástica ao meu cérebro que me, que me… 

Reference 2 - 0.07% Coverage 



A gente, por isso é que eu fui à médica… 

Internals\\Entrevista 2 - § 6 references coded [ 4.98% Coverage] 

Reference 1 - 0.52% Coverage 

E eu lá tentei, na altura com a ajuda do psiquiatra, e lá conseguimos dar a volta à 

situação, apesar de difícil... Passou-se e pronto, lá se tem passado... 

Reference 2 - 0.34% Coverage 

Agora ultimamente até fui também à psicóloga, mas eu acho que aí nem obtive assim 

grande resultado. 

Reference 3 - 1.26% Coverage 

Foi mais recentemente. Também foi mais porque, eu quando marquei, marquei para o 

meu marido porque ele não andava assim muito bem, eu depois acabei por ir com ele, 

fizemos algumas sessões de terapia juntos, mas acho que não obtive assim lá grande 

resultado. E como me pareceu telefonei a dizer que não ia, e ele também já não queria ir 

e eu também não me estava a apetecer ir. 

Reference 4 - 0.39% Coverage 

A senhora mantém atualmente o acompanhamento do psiquiatra? 

 

M: Não tenho lá ido, mas continuo a tomar medicação. 

Reference 5 - 1.53% Coverage 

Não. Quer dizer, na altura que eu fui ao psiquiatra eu até já tinha ido a um médico que 

já me tinha receitado um ansiolítico, ou um antidepressivo ou uma coisa qualquer, por 

acaso eu tinha uma consulta algum tempo depois já marcada, e fui e ia muito 

desorientada e até estava para não ir, mas depois fui e ele foi muito bom, cinco estrelas, 

porque eu contei-lhe o que se tinha passado e ele medicou-me logo e eu... eu não caí 

assim tanto, não caí assim tanto! 



Reference 6 - 0.94% Coverage 

Eu nunca mais lá fui, mas continuei a ir ao médico que já ia antes, que me tem 

acompanhado sempre. E eu quando foi, há uns três anos, mais ou menos, ele mudou-me 

a medicação porque eu andava a ficar muito, muito paranoica! Ele mudou-me a 

medicação e… mas pronto, nem sei se teve a ver… 

Internals\\Entrevista 3 - § 7 references coded [ 1.80% Coverage] 

Reference 1 - 0.31% Coverage 

Até que a médica de família achou por bem eu ser tratada por uma psiquiatra no hospital 

de A., e por uma psicóloga também. 

Reference 2 - 0.34% Coverage 

A médica de família foi logo! Só que ela entendeu no final do ano que passou, a dizer 

que era melhor eu ser tratada por um psiquiatra. 

Reference 3 - 0.31% Coverage 

Aliás, a médica de família enviou-me logo a um psicólogo, mas também fui só uma vez, 

que acho que ainda tava a andar pior. 

Reference 4 - 0.13% Coverage 

Eu sou tratada pelo H.A., a psicóloga já me deu... 

Reference 5 - 0.28% Coverage 

Sim e foi a psiquiatra que mandou, também é S., a Dr.ª S. Caetano que pediu à 

psicologia para me acompanhar 

Reference 6 - 0.19% Coverage 

Eu durante o primeiro ano só tive o apoio da médica de família, mais nada. 

Reference 7 - 0.24% Coverage 

E realmente a psiquiatra a nível de, desde Dezembro, que me tem ajudado um pouco 

sobre isso… 



Internals\\Entrevista 5 - § 4 references coded [ 1.82% Coverage] 

Reference 1 - 0.17% Coverage 

Eu ainda fui a dois psicólogos, ainda fui a um psiquiatra, mas depois desisti, desisti… 

Reference 2 - 1.00% Coverage 

M.: Pronto, a primeira vez que eu fui, saí a gritar! Porque fui a um psicólogo, ele era tão 

estúpido, tão estúpido, tão estúpido! Ele disse-me coisas! Que eu vim, fui à minha 

médica de família, foi a médica de família que me arranjou, e eu disse “Óh senhora 

doutora, acabou! Não quero mais consulta nenhuma naquele homem! Porque aquilo não 

é um psicólogo, nem é um homem! É um animal que ali está!” Ele até me disse, tinha o 

meu menino morrido há 15 dias, que ele me disse que eu tava a fazer um luto 

patológico, ou não sei o quê! 

Reference 3 - 0.49% Coverage 

M.: Depois mais tarde, fui a uma particular e fui a uma psiquiatra particular. Porque eu 

vi-me assim um bocado, pá!… Não sei pra que lado é que isto vai dar, isto há tanta 

gente a depender de mim! Porque já estava tudo a começar a depender de mim aqui em 

casa! 

Reference 4 - 0.15% Coverage 

M.: Ia à psiquiatra também, a psiquiatra receitou-me muita medicação e, e eu… 

Internals\\Entrevista 6 - § 2 references coded [ 6.26% Coverage] 

Reference 1 - 4.20% Coverage 

Tive um médico foi muito nosso amigo, foi este médico, quando eu tive a, quando eu 

tive a (suspiro) febre… depois, andei ano e meio a fazer um tratamento, a tomar uma 

medicação e ia lá às consultas. Mas quando eu lá apareci de luto… (choroso) o homem 

perguntou-me... o que é que tinha acontecido! Eu contei “Óh doutor, foi isto assim…” 

Epá! Aquele homem foi, deu-nos ali, talvez ahm… uma aula de psicologia, parecia que 



não era aquele médico, que não estava lá para ir aquele médico, digo, eu nunca fui a um 

psiquiatra, nem psicólogo, nem nada, mas senti… 

J.: Mas sentiu que era aquele apoio. 

P.: Senti que o homem que estava ali pra, pra me dar força, força! E cada vez que lá fui, 

pra várias consultas, dava a consulta e no fim, ah!, e na primeira consulta disse, se vocês 

precisarem de alguma coisa, venham ter com o R. G., não quer dizer que seja da doença, 

mesmo pra vocês, venham ter comigo! E pronto, e foi… 

J.: Foi um bom apoio! 

P.: Foi um bom apoio, aquele médico! 

Reference 2 - 2.06% Coverage 

Andei com ele no CAT em C., agora, agora tem outro nome, é Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, é assim uma coisa, IDT, da droga, pronto, e toxicodependência. 

Ahm… eu andei, ele ia... às vezes até íamos os dois, eu e a mãe, íamos os três. Mas 

normalmente era eu que ia sozinho, que ia com ele. Ele ia ao psicólogo dele e eu ia a 

outro psicólogo. Esse psicólogo também me - agora pôs-se um bocado de parte, até 

estou um bocado desiludido com ele! - também nos ajudou depois… 

Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

Eu cheguei a andar também com ela numa psicóloga, foi muito boa! Muito boa! 

Reference 2 - 0.51% Coverage 

M: Foi, foi, foi por causa da L. Agora há pouco tempo,… eu àquela psiquiatra nunca 

mais quis ir, foi ela que me medicou antes, antes do F.… 

J: A senhora estava medicada antes da morte do F.? 

M: Estava. 

J: E mantém a medicação? 



M: E… Mantenho, mantenho só para dormir. 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 1.53% Coverage] 

Reference 1 - 1.20% Coverage 

J: Foi nessa altura que pediu ajuda profissional? 

M: Foi. 

J: Foi a S. que foi pedir ajuda? 

M: Fui. A médica que me assistiu no dia da urgência, no dia que aconteceu, no dia 1, já 

tinha sido minha médica, porque eu já tinha perdido um marido e ela já me tinha, tinha 

me ajudado! E ela, nesse dia tava a fazer urgência, e ela soube… Marcou-me, marcou-

me para o dia… para o dia 20 ou qualquer coisa assim. 

Reference 2 - 0.33% Coverage 

J: Continua a ser acompanhada, S.? 

M: Sim, sim continuo. 

J: Na psiquiatria, é isso? 

M: Sim. Sim e psicologia. 

 

RETOMAR ROTINAS E MANTER-SE OCUPADO 

 

Internals\\Entrevista 1 - § 12 references coded [ 3.92% Coverage] 

Reference 1 - 0.26% Coverage 

Gritava para dentro, gritava para dentro “aahhhhhhh, não, não, vai-te embora” e 

levantava-me, ia ver televisão, ia fazer sei lá o quê… 

Reference 2 - 0.28% Coverage 

para já, tive muita coisa para resolver! Em primeiro lugar era a tal coisa de me querer 

atirar para o chão e de não poder, porque depois as coisas… 



Reference 3 - 0.35% Coverage 

É, é assim, olhe, eu não tenho um bocadinho livre porque tenho mesmo de fazer muita 

coisa, tenho mesmo de fazer muita coisa! As pessoas que estão ali passivamente, 

também conheço. 

Reference 4 - 0.92% Coverage 

Mas olhe, tenho aulas de pintura, faço voluntariado na misericórdia, dou aulas de 

pintura aos velhotes, vou para a universidade da terceira idade, toco cavaquinho, 

aprendi Inglês (aprendi Inglês, salvo seja), Espanhol, tenho a tuna. Depois vou ao S., 

que é um concelho aqui ao lado, vou dar uma aula de pintura às minhas colegas. O que é 

que eu faço mais?? Ah, e agora por exemplo quarta-feira, sou juiz social no tribunal, 

tenho de manhã até à noite um caso de três miúdos... e 

Reference 5 - 0.18% Coverage 

Mas é fundamental, as pessoas têm de arranjar, têm de arranjar coisas para ocuparem as 

mãos… 

Reference 6 - 0.05% Coverage 

Para se distrair, para… 

Reference 7 - 0.48% Coverage 

mas eu sei que tenho de cumprir, de ocupar os dias todos, senão assaltam-me aquelas 

ideias e eu tenho, tenho de as mandar embora, tenho de as mandar embora. Então é isso, 

ocupar, ocupar, ocupar, ocupar. Às vezes é demais porque não tenho tempo para… 

Reference 8 - 0.07% Coverage 

as coisas que tenho para resolver… 

Reference 9 - 0.46% Coverage 

O que eu acho que toda a gente deve fazer é ocupar-se, ocupar-se, ocupar-se, ocupar-se, 

ocupar-se! Não é para se distrair, não é para se divertir, não é nada! É para, só para não 



pensar! Só para não pensar, porque se a gente pensa é uma coisa… 

Reference 10 - 0.20% Coverage 

Depois ponho-me a cantarolar ou a fazer outra coisa qualquer… para não… porque 

realmente… É, pronto… 

Reference 11 - 0.37% Coverage 

Eu disse “não, eu ando a mudar”… É mesmo a mudar! É como se eu tivesse 

autenticamente a ver slides, vem-me aquela imagem e eu imediatamente passo para 

outra, passo para outra, passo para outra. 

Reference 12 - 0.31% Coverage 

Eu tenho que fazer força, realmente, tenho que fazer força para sair de casa para não me 

isolar. Pronto, eu tenho que fazer força para isso mas… estou bem aqui! 

Internals\\Entrevista 2 - § 2 references coded [ 1.97% Coverage] 

Reference 1 - 0.75% Coverage 

M: Sim, foi muito bom! Foi muito positivo, foi muito positivo ter o meu J.P. É um 

menino muito ativo e ajuda-nos a passar o tempo. Ocupa-me a cabeça, ocupa-me a 

cabeça e ocupa-me o tempo, porque é preciso cuidar dele, mesmo! 

Reference 2 - 1.22% Coverage 

Estive no café até o J.P. nascer, voltei ao trabalho quando consegui, não sei 

precisamente talvez um mês depois comecei a ir uns bocados, porque era difícil para 

mim às vezes estar lá! Mas também era difícil estar aqui e então comecei a voltar ao 

trabalho e tentei… voltar à minha vida normal. Porque mesmo assim era mais fácil do 

que estar aqui sozinha em casa. 

Internals\\Entrevista 3 - § 3 references coded [ 0.66% Coverage] 

Reference 1 - 0.41% Coverage 

Ou então no ato do trabalho. Tive que aprender a trabalhar na terra, mato-me com a 



enxada na terra, pelo menos a cabeça não fica tão ocupada sobre esse assunto. 

Reference 2 - 0.09% Coverage 

E agora, é a terra, é o comer, é a casa. 

Reference 3 - 0.15% Coverage 

A morte da S. só me fez, se calhar, dedicar-me mais à terra. 

Internals\\Entrevista 4 - § 1 reference coded [ 0.39% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

E refugiu-me na oficina. Quando não é na oficina, entretenho-me na casa. Tou sempre 

ocupado! Ou nas terras... 

Internals\\Entrevista 5 - § 5 references coded [ 1.04% Coverage] 

Reference 1 - 0.27% Coverage 

E então agora não sei o que é que eu traga, noite e dia, trabalho, trabalho, trabalho, 

trabalho, nunca estou cansada, nunca estou cansada! 

Reference 2 - 0.11% Coverage 

E eu pronto, ainda vou trabalhar! Ainda vou trabalhar! 

Reference 3 - 0.22% Coverage 

Não sei, não sei explicar o que é que eu tenho! Porque eu só estou bem a trabalhar. Só a 

trabalhar, só a trabalhar! 

Reference 4 - 0.10% Coverage 

J.: D. E., o que é que a tem ajudado? 

M.: O trabalho. 

Reference 5 - 0.35% Coverage 

M.: O trabalho tem me ocupado. Muito! Tem me ajudado muito, muito mesmo! Muito! 

Se não fosse o trabalho, eu acho que… Porque eu não posso estar em casa! Eu não 

posso estar em casa... 



Internals\\Entrevista 7 - § 2 references coded [ 0.65% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

M: Ahm… no meu trabalho, foi, foi até onde eu acabei por me sentir melhor! 

Reference 2 - 0.51% Coverage 

J: Sim. O facto também de dizer que também o ir trabalhar ajudava, era por que 

motivos? 

M: Saía de casa… 

J: Saía de casa e também estava distraída, ocupada. 

M: É, é. Porque saía de casa! Porque nós estamos aqui num meio em que, em que não 

acontece praticamente nada! 

Internals\\entrevista 8 - § 3 references coded [ 1.86% Coverage] 

Reference 1 - 1.11% Coverage 

M: Ahm… não foi! É assim, nós em casa não fazemos nada, só pioramos! E eu acredito 

que, para uma mãe, para um pai, estar em casa, não, não faz bem, não! Conviver com 

pessoas, trabalhar sim, mas eu não conseguia trabalhar! Eu fez, fez-me bem sair de casa, 

porque sim, eu tinha a responsabilidade de levar o M. à escolinha, para a creche e 

porque tinha que ir trabalhar. 

Reference 2 - 0.08% Coverage 

E faz muito bem trabalhar! 

Reference 3 - 0.67% Coverage 

Ahm… aquilo que eu quero, não sei se poderei, é… dizer a todas as mães que estão 

nesta dor, neste sofrimento, que elas se agarrem a alguma coisa! Que não se metam em 

casa. Que tentem sair, distrair… Por muito que nos custe! 

 

Aceitação – Resignação 



Internals\\Entrevista 1 - § 1 reference coded [ 0.16% Coverage] 

Reference 1 - 0.16% Coverage 

Consegue aceitar a morte dele? 

M: Eu não sei se é aceitar mas… Que remédio tenho eu! 

Internals\\Entrevista 2 - § 1 reference coded [ 0.37% Coverage] 

Reference 1 - 0.37% Coverage 

J: A senhora consegue aceitar a morte do seu filho hoje? 

M: Consigo. Também não tenho outro remédio! (chora) 

Internals\\Entrevista 3 - § 1 reference coded [ 0.39% Coverage] 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

A senhora hoje já aceita a morte da sua filha? Consegue aceitar a morte dela? 

M: Que remédio!, que já sei que ela não volta! Sei que ela nunca mais irá… 

Internals\\Entrevista 4 - § 2 references coded [ 0.68% Coverage] 

Reference 1 - 0.47% Coverage 

P.: Agora aceito, aceito. Só não aceito foi o que ela fez para se matar! Porque isso, 

porque isso eu tinha que o pagar! Tinha que o pagar! 

Reference 2 - 0.21% Coverage 

P.: Ah… (Pensativo). Nem sei explicar… Sei que já aceitei. 

Internals\\Entrevista 5 - § 2 references coded [ 0.37% Coverage] 

Reference 1 - 0.13% Coverage 

J.: A senhora hoje já consegue aceitar a morte do seu filho? 

M.: Sim. 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Olhe, eu nem sei o que é que hei-de dizer! Sinto que… Porque eu pra dizer assim, eu sei 

que ele morreu! Eu aceito que ele morreu! 



Internals\\Entrevista 6 - § 1 reference coded [ 0.32% Coverage] 

Reference 1 - 0.32% Coverage 

P.: (Suspiro) Aceitar, pois! Consigo aceitar, tenho de aceitar mesmo! 

Internals\\Entrevista 7 - § 1 reference coded [ 0.25% Coverage] 

Reference 1 - 0.25% Coverage 

M: É difícil aceitar! Mas, às vezes, acho que sim! Acho que aceito! Porque derivado à 

situação em que ele estava, compreendo! 

 

Não Aceitação 

Internals\\entrevista 8 - § 2 references coded [ 0.68% Coverage] 

Reference 1 - 0.44% Coverage 

J:… Consegue aceitar, hoje, a morte dele? 

M: Nunca. 

J: Não consegue aceitar? 

M: Nunca! (choro) Nunca vou aceitar a morte do meu filho! Jamais… 

Reference 2 - 0.24% Coverage 

Não consigo… aceitar a morte do meu filho, jamais! É uma coisa que morre comigo. 


