
A APRe! reconhecida e divulgada na Comunicação Social 
 

Uma associação como a APRe! precisa de acompanhar de forma atenta e interveniente todas as 
vertentes da atualidade que tocam os direitos, os interesses e as condições de vida dos seus 
associados e, em geral, das pessoas mais velhas, dos pensionistas e dos reformados. Infelizmente, 
a realidade atual tem sido fértil em situações que ferem os direitos e abalam a confiança no futuro. 
Nunca como agora foi tão importante ampliar a voz da APRe! e bem sabemos quanto vale, para 
esse efeito, a mediação da Comunicação Social.  
Para quem não tenha tido oportunidade de ver na altura, deixamos aqui referências a intervenções 
(e os links para acesso) em que a APRe!, durante o mês de agosto, tomou a palavra e marcou 
posição perante o grande público, na pessoa de Maria do Rosário Gama. 

1. no dia 6 de agosto, em artigo de opinião, no jornal “Público”, com o título “Fundos sem 
fundo!”, questiona-se “o modo como foram gastos 7,1 milhões de euros, do “fundo de 
reserva”, que tem como origem do seu financiamento as contribuições, para a Segurança 
Social, dos trabalhadores e das entidades patronais” 

[https://www.publico.pt/2020/08/06/opiniao/opiniao/fundos-fundo-

1926793?fbclid=IwAR0ZFYWqIk2glqpdVHJW9seni6qGjtooOXA_rGXSzVy98ya1aZnn9v

M_lds] 
2. A convite do jornal Expresso, e num registo mais pessoal, Maria do Rosário Gama assina, na 

rubrica “Alma Grande” da edição de 15/08, um texto com o título “Não é fácil envelhecer!”, 
onde, referindo o impacto da pandemia na vida das pessoas mais velhas, lamenta a 
segregação de que estão a ser alvo a pretexto do vírus. [https://apre-

associacaocivica.blogspot.com/2020/08/alma-grande-cronica-do-convidado-maria.html] 
3. A APRe! Participou com uma comunicação no workshop “Políticas Públicas na 

Longevidade”, promovido pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, entre 13 e 16 de julho 
e, na sequência desta iniciativa, o jornal “Correio da Manhã” publicou uma reportagem na 
sua edição de 20/08, em que Maria do Rosário Gama é questionada e expõe diversas 
posições da Associação, como, por exemplo, quanto à necessidade de se reorganizar todo o 
sistema de institucionalização dos mais velhos.  

4. Entre outras intervenções televisivas, 
destaca-se a do dia 23 de agosto, em que a 
presidente da Direção da APRe! esteve em 
direto, nos estúdios da Sic em Coimbra, a 
comentar a situação preocupante 
entretanto conhecida em muitos lares e as 
condições inaceitáveis a que estão sujeitas 
as pessoas mais velhas, sujeitas a 
isolamentos muitas vezes 
incompreensíveis. 
[https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-

08-23-O-impacto-da-pandemia-nos-mais-idosos?fbclid=IwAR159dsVvcNo2JbGNbOrtDpkhO09vjwUdjC-

7u7lIRcZr_gKfGYF0PArBgQ] 
5. Finalmente, recomendamos a leitura do artigo “A urgência de uma nova normalidade”, na 

edição de setembro do Le Monde Diplomatique (edição portuguesa), que Maria do Rosário 

Gama remata escrevendo “A normalidade terá de ser mesmo repensada e renovada, sob pena 

de não se ter tirado nenhuma lição do tempo que vivemos e que continuaremos a viver.”. 
[https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3291787020910053&id=593878590700923&__cft__[0

]=AZXGABElv49t90a8LIZKC5WrrUibZfHUo9cEgoFQ2Ps9EPhQol_W1Kq0muWQ-

8Npkd2zZk4L4SD5COrbDWtqtyGDK-IpHWARAEcvVt60EgkSGNexuVQBMjdbWNa202eyNQv6CDpA-

ZvK4rxnRXCbID72wO9GNE-6Of5OJ549wGLvZiIUzN2BlO5n7w1V-B1dewM&__tn__=%2CO%2CP-R]. 
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