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moses AGRICULTORES EM TRAs-oS-MONTES 
Modos de vida, raziies de permanencia em meio rural 

Silvia Nobre, Alberto Baptista e Jose Portela 

A sucessao nas exploraC;6es agricolas, Oll melhor, a sua ausencia, esta cad a vez 
mais na ordem do dia, mesmo nos paises em que a reestruturac;ao e rnoderni
za<;ao do sector agricola ocorreu. 0 processo de industrializa<;ao, acarretando 
urn exodo maci<;o, despovoou as sociedades rurais e, para alem deste fen6me
no, ha urn envelhecimento da populac;;ao, que se acentua nas zonas mais de
primidas economicamente e, sobretudo, entre a popula<;ao activa do sector 
agricola. 

Em Portugal, as zonas do interior sofrem, sem duvida, de desvitaliza<;ao 
socioecon6mica. Em Tnls-os-Montes os individuos com mais de 65 anos re
presentavam 11 % da popula<;ao em 1981, aumentando para 16% em 1991. As 
projec<;oes demograficas apontam para 0 refor<;o desta tendencia: aquele in
dicador rondara os 21 % em 2010'. Para 0 territ6rio de Tras-os-Montes e Alto 
Douro e considerando a popula<;ao com 60 e mais anos em 2011, uma outra 
fonte (Simoes e outros, 1996) indica estimativas no mesmo sentido, digamos 
valores pesados, entre 22% e 32%. A actividade agricola permanece a princi
pal ocupa<;ao da maior parte da popula<;ao idosa em Tras-os-Montes (Ribeiro 
e Portela, 1991; Ribeiro, 1992), com os produtores commais de55 anos a repre
sentar 59% do total em 1989 e, dez anos passados, a rondar ja cerca de 2/ 3 do 
total. 

Aassocia<;ao entre a presen<;a de idosos em meio rural e uma inactivida
de generalizada e, assim, refutada, uma vez que mais de metade dos produto
res agricolas recenseados no RGA 1999 tern mais de 55 anos. Esta observa<;ao 
- a da nao obrigatoriedade da categoria etaria dos idosos estar associada a 
inactividade - e, alias, avan<;ada por Fernandes (1999): 

1 Marketest, Sales Index 2000 (projeo;ao com base nos resultados de 1991). 

323 
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As transformac;6es demograficas mais recentes, das quais decorre, entre outros 
aspectos, a prolongamento do tempo de vida, vern alterar as calendarios de 
probabilidades de ocorrencia dos acontecimentos sem que de tal nos tenhamos 
dado completamente canta. Ternos hoje jovens velhos e velhos velhos, apesar 
de todos continua rem a ser socialmente identificados com uma 56 categoria 
sociaL 

Na Europa, as politicas de revitalizac;ao do mundo rural sao hoje cada vez 
mais preocupac;ao central dos Estados (Covas, 1997). No entanto, as acc;6es 
empreendidas neste ambito tern sobretudo a ver com tentativas de renovac;ao 
da populac;ao activa na agricultura. Os incentivos a instalac;ao de jovens agri
cultores e os programas de reforma antecipada no sector agricola sao disso 
exemplo claro. Aevidencia empirica mostra, no entanto, que os efeitos destas 
polfticas nao foram substanciais, designadamente devido as dificuldades de 
se acharem "sucessores" para as explorac;6es agricolas (Baptista e outros, 
2000). 

Em Tras-os-Montes, os idosos residentes em meio rural, que prosse
guem a actividade agricola apesar de nao terem sucessor, nao deixam de se 
comportar num quadro de estrategia familiar. 0 que muda, agora, e a noc;ao 
tradicional de fanu1ia em meio rural. De facto, 0 conceito de familia mais ou 
menos alargada, alicerc;ada numa explorac;ao - casa agricola -, quer no que 
diz respeito ao local de residencia, quer ainda no que concerne a base fisica 
das suas actividades, tern agora que ser reformulado em virtude das mudan
c;as verificadas. A fanu1ia tera, entao, que ser encarada tambem do ponto de 
vista dos ausentes, que encontraram modos de vida nas cidades, onde se ins
tala ram, mas que continuam a relacionar-se com 0 meio rural de origem, quer 
pelos farniliares pr6ximos ai residentes (pais, av6s), quer ainda pela existen
cia de patrim6nio fundiario, ou expectativa de heranc;a do mesmo. 

Esta noc;ao da familia rural, descontinua no espac;o e tambem no tempo, 
uma vez que as presenc;as/visitas sao agora restritas a periodos bern determi
nados - fins-de-semana, ferias - nao e, alias, nova em Portugal. De facto, 
durante 0 perfodo de maior emigrac;ao europeia, as sociedades rurais, priva
das quotidianamente dos que partiram, organizaram-se tambem em func;ao 
deles e dos seus regressos' (Caldas, 1981; Nobre, 1993; Portela e Nobre, 2002). 
Como faz notar Segalen (1995), as 

[ . . ,] sociedades europeias fundararn-se na transrnissao. No seu caminho para a 
industrializac;ao e a urbanizac;ao deterrninados grupos sociais experimentaram 
urn periodo de ruptura. Hoje redescobrem-se Iac;os (ligac;6es) entre gerac;6es 

2 De facto, as explora~oes agricolas, entao privadas de grande parte da sua mao-de-obra, 
adaptaram-se e evoluiram de forma a substituir parte dessa forc;a de trabaJho por factores 
de produ~ao, agora comprados tamb~m com dinheiro proveniente da emigrac;ao. 

J 
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que tecem a trama das sociedades contemporaneas. Ligat;6es tradicionais vivi
das segundo as formas da modernidade, que comportam sempre uma forma de 
obrigat;ao mas que sao livrernente consentidas3. 

Neste artigo procuraremos fazer uma reflexao sobre 0 papel d os idosos agri
cultores duma zona deprimida do pais - Tn\s-os-Montes - come<;ando por 
destacar 0 seu contributopara as diferentes formas de ocupa,ao do territ6rio, 
bern como para as principais culturas praticadas e seu destino. Num segundo 
tempo, centraremos a analise na liga<;ao destes individuos as suas familias, 
que estao ausentes da esfera produtiva quotidian a, mas de alguma forma pre
sentes nas estrategias de produ<;ao escolhidas, bern como nas modalidades de 
sustenta,ao e preserva,ao do patrim6nio. Nesta sintese, faremos apelo, entre 
outros, aos dados empiricos recolhidos no ambito das actividades do Projecto 
"Envelhecimento da Popula,ao e Retorno: Desafios ao Desenvolvimento 
Agricola e Rural de Tnls-os-Montes"'. Por firn, evidenciando 0 papel dos agri
cultores idosos, nomeadamente na ocupa<;ao territorial de zonas demografi
ca e economicamente deprimidas, abordaremos as ac,6es de politica (agrico
la e social) a executar de forma a resolver problemas inerentes a permanencia 
destes individuos em meio rural. 

Agricultores idosos em Trois-os-Montes: uma aproxima<;ao a escala 
regional 

Com base na informa<;ao disponibilizada pelo RGA 89, caracterizaram-se os 
agricultores idosos em Tras-os-Montes, analisando a agricultura por eles pra
ticada (Fragata e Portela, 2000)'. Constatou-se, entao, que este grupo de acti
vos agricolas de rna is de 65 anos, para alem de ter expressao na totalidade dos 
produtores na regiao, tern ainda peso econ6mico e social: ocupam urn quarto 
da area agricola e cerca de 30% da area f1orestal. Maioritariamente pequenos 
produtores (area media das explora<;6es de 5 hal, com agregados domesticos 
de 2 a 3 pessoas, sao essencialmente produtores a tempo parcial, utilizando 
sobretudo mao-de-obra familiar, embora 0 recurso a trabalho assalariado seja 
tambem expressivo. 

Relativamente as culturas praticadas, verificou-se urn predominio das 
actividades com menores exigencias ern trabalho. Ha, assim, larga represen
ta,ao das hortas e das vinhas, que indicia tambem urn peso importante destas 
actividades no autoconsumo das familias . Por outr~ lado, ha ·uma 

3 Tradw;ao nossa. 
4 Contra to de Inv est igac;ao Cientffica e Desenvolv imento Tecnol6gico Pra

xis/2/2.1/CSH/869/95. Investigador Responsavel: Jose Portela, DES-UTAD. 
S Dados obtidos do INE e tratados no ambito do projecto Praxis/2/2.1/CSH/869/95. 
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reorienta~ao produtiva expressa numa menor presen~a de certas actividades 
e urn central' de esfor~os nas culturas permanentes: oliveira, castanheiro e 
amendoeira, conforme as zonas agro-eco16gicas em causa. Estas culturas sao 
menos exigentes em trabalho e as principais necessidades de mao-de-obra 
concentram-se sazonalmente. A progressiva adapta~ao/reorienta~ao passa, 
de facto, pelo abandono das terras de cereal, das que tern menor importancia 
para 0 autoconsurno e/ou das de menor valor patrimonial. Relativamente as 
actividades pecuarias, a cria~ao de bovinos de carne e desde logo a mais ex
pressiva. De facto, a actividade leiteira e 0 pastoreio de ovinos e caprinos tern 
menor expressao, 0 que e atribuido as suas maiores exigencias em trabalho e 
particularmente em esfor~o fisico, bern como em mobilidade. POl' outro lado, 
a valoriza~ao das ra~as aut6ctones de bovinos / carne (atraves, por exemplo, 
do pagamento de indemniza~6es compensat6rias) tornam esta actividade 
economicamente atractiva. 

Em sintese, este trabalho evidencia, na regiao transmontana, urn con
junto significativ~ de agricultores com mais de 65 anos, que continuam a pro
duzir, concentrando os seus esfor~os em produ~6es para consumo directo e 
em culturas permanentes. 

Idosos rurais em Tras-os-Montes: entre a inactividade e a actividade 
intensa 

o ponto anterior conduz-nos a questao da determina~ao do grau de activida
de ou inactividade dos idosos residentes em meio rural e, em particular, a ca
racteriza<;ao dos agricultores idosos, sobretudo no que diz respeito as agricul
turas praticadas. 

Urn estudo, feito no quadro do projecto acima referido e baseado na in
quiri~ao de 100 individuos com mais de 65 anos, residentes em 4 aldeias loca
lizadas em diferentes zonas agro-ecol6gicas (Terra Fria de Montanha, Vales 
Sub-Montanos, Terra Quente e Douro)' aponta respostas a questao formula
da. Com urna idade media de 75 anos (58% mulheres e 48% homens, sendo 
cerca de metade viuvos), na sua maioria nao escolarizados (60%) e vivendo 
sobretudo s6s ou com 0 conjuge (70%), estes individuos representam urn gru
po muito heterogeneo. Isto, tanto do ponto de vista do numero de actividades 
agricolas desenvolvidas, como da sua escala. 

Como pode ver-se no quadro 1, os idosos inquiridos foram classificados 
em cinco tipos, variando entre os que nao tern actividade (Tipo A) e os que 
mantem ainda grande actividade na agricultura (Tipo El'. Na tipologia apre
sentada, estes individuos sao agrupados de acordo com 0 seu grau de 

6 Dados recolhidos e tratados no ambito do Projecto projecto Praxis/2/2.1 / CSH/869 / 95. 
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Ouadra 1 Tipos de idosos rurais em Tras-os-Montes 

Denominacao dos lipos 

(A) Sem actividade 
(8) Muilo pouca aclividade 
(C) Pouca actividade 
(0) Media aclividade 
(E) Muila actividade 
Total 

NQ inquiridos 

39 
20 
20 
14 

7 

100 
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ldade media (anos) 

79 
76 
73 
73 
69 

actividade directiva e/ou executiva nas explora<;6es agricolas. Os principais 
criterios utilizados foram 0 numero de actividades desenvolvidas e 0 numero 
de arvores ou pes de vinha, as produ<;6es obtidas, bern como os efectivos ani
mais. A estes criterios foi ainda associada uma aprecia<;ao global da situa<;ao 
do idoso no que diz respeito ao nivel de actividade fisica. 

No estabelecimento desta tipologia 0 criterio idade nao foi tido em con
tao Todavia, pode verificar-se uma rela,ao estreita entre a idade media dos in
dividuos de cada tipo e 0 correspondente nfvel de actividade. Com efeito, no 
tipo em que e maior 0 grau de actividade, a ida de media dos individuos que 0 

comp6e e menor, e vice-versa. 
A tipologia apresentada representa urn quadro estatico da situa,ao dos 

idosos rurais inquiridos. No entanto, na realidade, no quadro do cielo de vida 
de cad a individuo estamos perante urn processo dinarnico, onde as traject6ri
as individuais de redu,ao de actividade sao, nalguns casos, relativamente 
longas e, noutros, apresentam rupturas e / ou descontinuidades. 

No primeiro tipo de idosos inquiridos (Tipo A - idosos sem qualquer acfi
vidade agricola), que representam 39% do total, muitos apresentam varios pro
blemas de saude e/ou incapacidade fisica, 0 que os impossibilita de traba
lhar. As pens6es de reforma constituem a principal receita da grande maioria 
destas farnflias (87%). 

Encontram-se elassificados num segundo grupo (Tipo B - idosos com 
mllito pOllca aCfividade) 20% dos inquiridos, lirnitando-se as actividades agri
colas a uma pequena horta junto a casa, com areas que podem variar entre os 
25m' e os 500m', para a produ,ao de horticolas e de batata. Nalguns casas a 
actividade desenvolvida e sobretudo directiva. As pens6es de reforma, tal 
como no tipo anterior, sao a principal receita em todas as farnflias incluidas 
neste tipo. 

7 Elementos constantes da comunicar;ao de A. Baptista "Tipologia de Actividade Agricola 
dos Idosos em Tras-os-Montes, Partilhas e Sucessao da Terra" ao II Seminario do Projecto 
Praxis XXI "Envelhedmento da Popular;ao e Retorno: Desafios ao Desenvolvimento 
Agricola e Rural de Tras-os-Montes", realizado a 18.12.1998, em Vila Real. 
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No tipo seguinte (Tipo C - idosos com pouca actividade), onde se inclui 
20% da popula<;ao inquirida, temos individuos cuja actividade agricola e 
mais importante do que no grupo anterior e, sobretudo, mais diversificada. 
Para alem das hortas, aparece tamhern frequentemente a cria~ao de anin1ais. 
Sao, sobretudo, animais de capoeira, asininos e sufnos, ainda que em numero 
reduzido. Regista-se ainda, de acordo corn a localiza<;ao da aldeia de residen
cia, a existencia de culturas permanentes: castanheiro nuns casos; vinha, 
amendoal e olival, noutros. As produ<;6es destinam-se principalmente ao au
toconsumo dos agregados e de familiares que nao vivem na aldeia. Ha tam
bern produ<;6es que se destinam a venda (castanha, amendoa e vinho), mas as 
pens6es de reforma continuam a ser a principal receita destas familias. 

Urn quarto grupo de inquiridos (Tipo D - idosos com actividade media) 
mostra ja mveis de actividade agricola substancialmente acima dos casos an
teriores e representa 14% dos inquiridos. As pens6es de reforma continuam a 
ser a principal receita na maioria dos agregados (86% dos casos), surgindo as 
receitas da actividade agricola como fontes de rendimento secundarias para a 
maior parte das unidades farniliares (79%). Para as receitas agricolas contri
bui a venda de azeite, vinho, arnendoa, castanha e batata. 

Por fim, temos 0 tipo de individuos que trabalham de modo relativa
mente intenso na explora<;ao agricola (Tipo E - idosos com muita actividade), 
dedicando-se a umnumero elevado de actividades: produ<;ao de leite, cereal, 
batata, azeite e vinho. Estes individuos tern unidades produtivas bern inte
gradas nos mercados, tanto no de produtos como no de factores de produ<;iio. 
o que os distingue dos restantes tipos apresentados e 0 nivel das actividades, 
substancialmente maior. De facto, todos os individuos que 0 integram tern 
produ<;6es relativamente importantes de batata (desde os 2.500 kg aos 10.000 
kg), que se combinamcom efectivos pecll<l.rios ej ou vinho, produ<;iio de azei
te e de amendoa, ern propor<;6es bastante apreciaveis. As principais receitas 
destas familias sao as reformas, a venda de produtos da explora<;ao, ou ainda 
uma combina<;ao das duas. 

Em resumo, a categoria social dos idosos residentes em meio rural esta 
longe de ser homogenea, variando entre os individuos inactivos e os que po
deriam ser, ern boa verdade, incluidos na "popula<;ao activa". 

Agricultores e reformas antedpadas: da contradic;ao entre as 
politicas e a realidade local 

Num estudo de avaliac;ao da Cessa<;ao de Actividade Agricola ern Portugal 
(Antonio e outros, 2001), inventariaram-se raz6es de tipo diverso para expli
car a fraca adesao a esta medida. Ali se Ie: "ap6s quatro anos de aplica<;ao efec
tiva [ ... ] os resultados ficaram muito aquem das expectativas: cerca de 650 
cessa<;6es efectivas [ ... ] para uma previsao de 1.100 por ano". Para alem das 
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questoes relacionadas com a falta de informa<;ao e divulga,ao dos numerosos 
requisitos legais exigidos e da complexa formula,ao das candidaturas, que a 
tornam desde logo uma medida selectiva, considerou-se tambem que "ha al
ternativas, certezas e riscos a rod ear a decisao da reforma antecipada e conse
quentemente, hii recusas quanta a ideia do abandono da actividade agricola" 
(Ant6nio e outros, 2001). 

De entre as razoes apontadas para a recusa de candidatura a este pro
grama temos 0 facto de os hipoteticos agricllltores cessantes estarem, na maior 
parte das situa<;oes, apenas dispostos a passar a sua explora<;ao em situa<;oes 
em que os novas titlilares sao familiares, ou seja, filhos ou genros. Tal facto li
mita, desde logo, 0 numero de candidaturas a este programa, jii que sao cada 
vez menos os agricultores cujas explora<;oes tern sucessor. Por outro lado, a 
exigencia de que os novas titlllares sejam agricultores a tempo integral resulta 
tambem numa redw;ao do numero de aderentes ao programa, dado 0 cres
cente numero de casos em que a agricultura e exercida em complemento de 
outras actividades (Baptista e Portela, 1995). Salienta-se ainda que a maioria 
das candidaturas a esta medida se verifica num contexte de arrendamento de 
terras agricolas, 0 que mostra que os agricultores cessantes nao querem abdicar 
do seu patrimonio. Aparece tambem como justifica<;ao de uma nao candida
tura, a recusa a uma hip6tese de abandono da actividade agricola (Baptista e 
outros, 2000). 

Esta contradi<;ao entre as politicas empreendidas e a realidade das so
ciedades rurais de hoje - apesar de ser justifica<;ao declarada das primeiras 0 

reconhecimento da especificidade e da importancia estrategica das segundas 
- , constitui, sem duvida, urn ponto de reflexao. Faz assim sentido tentar 
compreender: por que motive vao prosseguindo esta actividade individuos 
que tern potencialmente cada vez menos possibilidades fisicas e condi<;oes de 
trabalho, sobretudo num contexte em que a agricultura surge como uma acti
vidade pouco rentavel? 0 que explica 0 seu empenho nesta actividade, dadas 
as limitadas hip6teses de sucessao familiar na explora<;ao agricola? 

Os estudos jii referidos, designadamente Fragata e Portela (2000) dao, 
numa primeira aproxima,ao, algumas respostas as perguntas acabadas de 
formular. De facto, e em rela<;ao a primeira delas, os agricultores de mais de 65 
anos, embora por vezes tambem vendam parte da produ<;ao, destinam-na es
sencialmente ao consumo directo, ao seu e ao dos farniliares, por vezes dos fi
Ihos ausentes. Deste modo, a actividade agricola surge como complemento 
do rendimento do agregado, que se baseia nas reformas. Por outro lado, 
quanta a segunda questao, a inquiri<;ao efectuada no quadro dos trabalhos re
feridos regista duas razoes de peso para a permanencia dos idosos na activi
dade agricola: por urn lado, as necessidades (fisica e psicol6gica) de se mante
rem ocupados e, por outro lado, 0 desejo de manuten<;ao de urn patrimonio 
preservado, ou seja, cuidado. 

Estas respostas, pon!m, nao poderao ser tomadas como respostas 



330 POR11JGAL-CHAO 

cabais. Assim, prosseguimos 0 aprofundamento da problematica em causa, 
atraves de uma abordagem num novo plano, 0 das rela,aes familiares e 
intergeracionais. 

Agricultura, relao;6es familiares e intergeradonais 

Atentemos, agora, nao nos idosos agricoiamente activos nem nos inactivQs, 
mas, sim, no papel dos seus familiares ausentes do meio rural. Se e certo que 
estes (sobretudo os filhos e, nalguns casos, os netos) estao afastados da esfera 
agricola no seu quadro de vida quotidiano, e igualmente verdadeiro que sao 
inclufdos nas estrategias da explora,aoe estao amiude interessados nos "pro
dutos da terra" e na preserva,ao do patrim6nio familiar. 0 seu interesse no 
abastecimento ern bens alimentares locais, bern como no seu consuma, esta 
tambem ligado as questaes da qualidade alimentar dos mesmos. De facto, 
com frequencia, a justifica,ao de continuidade na produ,ao agricola e asso
dada as vantagens do consumo de alimentos saos. 

A prop6sito destes interesses nos recursos locais, vejamos os resultados 
de dois trabalhos distintos, em que foram analisadas as rela,aes familiares, 
em particular as intergeracionais. Num primeiro estudo de caso' , inquiriu-se 
uma popula,ao de 75 "idosos" (+ 55 anos de idade) ex-emigrantes que uma 
vez regressados ao local de origem af se reinstalarem na actividade agricola. 
Analisaram-se alguns aspectos da liga,ao aos membros da familia ausentes, 
bern como os papeis por eles assumidos. Os resultados apurados denotam 
uma multiplicidade de situao;aes, mas ha urn conjunto de tra,os comuns sa
lientes que importa reter. 

As actividades empreendidas ap6s 0 regresso centram-se, para rna is de 
80% dos inquiridos, na agricultura, que e praticada nos moldes tradicionais. 
Na maior parte dos casos, a actividade agricola era a ocupa,ao predominante 
na fase pre-emigra,ao. Verificou-se tambem que esses regressados incluem 
nos seus objectivos de produ,ao as doa,aes de produtos aos filhos ausentes. 
No quadro das rela,aes estabelecidas com os fillios (figura 1), as trocas de 
produtos aparecem a cabeo;a, tendo ainda alguma expressao as ajudas mone
tarias. Convem notar que a designao;ao prodl/tos se refere aos "produtos da 
terra", que, por vezes, sao ainda transformados no ambito das actividades 
domesticas. Destinados aos que moram mais perto, estao as novidades da 
horta, constituindo 0 abastecimento semanal em legumes frescos e flores . Aos 

S Este estudo de casa foi apresentado numa comunicac;ao de S. Nobre ao II Seminario do 
Projecto de Investiga~ao PRAXIS XXI, "Envelhecimento da Popula~ao e Retorno: Desafi
as ao Desenvolvimento Agricola e Rural de Tras-os-Montes", realizado a 18.12.1998, em 
Vila Real. Tal exposic;ao oral fei intitulada "Agricultores Idosos em Tras-os-Montes: Re
torno e Condil;oes de Vida Actual e Futura". 
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filhos que moram mais longe, nao raro fora do pais, destinam-se sobretudo 
bens alimentares de origem animal, principalmente queijo e enchidos do fu
meiro caseiro. Batatas, vinho e azeite podem tambem fazer parte do cabaz. a s 
produtos sao oferecidos quando ocorrem visitas dos filhos a casa familiar na 
aldeia, ou enviados atraves de vizinhos ou parentes. Isto pode ocorrer, quer 
graciosamente quer num esquema de transporte e entrega de encomendas a 
grande distancia, muito bern organizado por particulares e especialmente 
bempago. 

Se bern que urn regresso para suceder aos pais idosos na exploraC;ao 
agricola nao seja, no contexto actual, hip6tese considerada, e evidente 0 inte
resse dos filhos no patrim6nio fundiario que to guardado e preservado pelos 
progenitores. Na realidade, com frequencia, as visitas aos pais coincidem 
com epocas de ponta de alguns trabalhos agricolas (Portela, 1988; Madureira, 
1994), sendo 0 contributo dos filhos em trabalho urn meio de viabilizar a con
tinuidade de certas actividades. A apanha da castanha e da azeitona bern 
como a vindima sao disto exemplo, correspondendo a produtos regionais 
bern valorizados tanto em termos comerciais, como no plano do consumo di
recto. Relativamente a periodicidade das visitas efectuadas pelos filhos (figu
ra 2), temos: por urn lado, as de cankter anual, de longe as mais expressivas 
(com mais de 45%) e que correspondem sobretudo a casos de filhos residindo 
a grande distancia; por outro lado, as visitas semanais e quinzenais sao tam
bern expressivas (quase 25%), representando as deslocac;6es dos filhos a viver 
relativamente perto da casa dos pais. As visitas sao tambem complementa
das, e, por vezes, mesmo substituidas por telefonemas. Uma vez que, como 
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nos foi dito, a correspondencia escrita caiu em desuso, 0 telefone e 0 meio uti
lizado para urn contacto intergeracional permanente (figura 3). Os telefone
mas sernanais e qUinzenais sao de lange as predominantes, representando 
cerca de 50% do total. 

As ajudas prestadas aos pais por parte dos filhos ausentes (figura 4), vao 
traduzir-se em mais de 50% dos casos no somat6rio da provisiio de produtos 
(sobretudo de mercearia e roupas), do fornecimento de mao-de-obra e da aju
da financeira . 

Os apoios concedidos aos idosos por parte de familiares e vizinhos, 
tambem eles residentes na aldeia, sao importantes: perto de 3/ 4 dos idosos 
inquiridos recebem ajuda de familiares e mais de 85% tern apoios de vizinhos. 
Ern ambos os casos, 0 auxflio e diferenciado em varias categorias. Entre os fa
miliares, as ajudas em mao-de-obra e 0 apoio domiciliario assumem urn rele
vo particular, tespectivamente cerca de 15% e 6% dos inquiridos). Relativa
mente ao apoio vicinal (figura 5 e figura 6), os servi~os pagos sao, de longe, a 
modalidade mais expressiva (30% dos inquiridos), it qual se segue de perto a 
provisao de mao-de-obra (20% dos inquiridos)'. 

Num outro trabalho (Nobre, 2001), atenhimos nao emresidentes rurais, 
mas em "urbanos", urn grupo de individuos a residir e trabalhar ern Bragan
~a, cidade envoI vida peIo meio rural. Situamo-nos, entao, no "outro p6Io" da 

9 0 termo servi<;os pages representa sobretudo a provisao/recep~ao de mao de obra, que e 
remunerada pelorecebedor. 0 terrno mao deobra toma aqui o sentido plural de provisao 
de apoio domiciliario e/ou de entreajuda nao remunerada monetariamente . 
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concedidos par outras 
familiares 

Figura 6 Tipos de apaio concedidas par 
vizinhos 

cadeia dos elos intergeracionais, 0 dos descendentes que aparentemente dei
xaram 0 meio rural e a agricultura. Estudou-se a sua ligac;;ao actual a socieda
de local de onde sao oriundos, em particular ao mundo agricola e aos familia
res que actualmente al residem. As respectivas conclus6es corroboram os re
sultados acima apresentados. Os filhos ausentes da aldeia e da agricultura en
quanto actividade principal na esfera da vida quotidiana, mas residindo 
numa cidade relativamente pr6xima lO sao urn pilar maior na organizac;;ao e 
sustenta,ao das estrategias de produ,ao das explora,6es agricolas familiares. 
Tal se conclui uma vez averiguado directamente 0 seu interesse pelo patrim6-
nio familiar existente; 0 consumo dos produtos agrfcolas, e ainda a elevada 
frequencia e alto grau de envolvimento da sua participa,ao nos trabalhos do 
campo. 

Nota final: das redes familiares e vicinais ao apoio publico a idosos 
rurais 

Evidenciamos urn quadro com duas grandes facetas: par urn lad 0, ha idosos 
residentes em meio rural que ai querem permanecer, continuando a 

10 Naturalmente,o grau de proximidade e variavet eon forme os loeais de origem, mas pre
dominam os situados no pr6prio distrito de Bragan~a. 
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actividade na agricultura; por DutrO lado, as seus filhos, ausentes, embora 
nao tenham como meta regressar, nao estao, de modo nenhum, alheios a pre
serva,ao de um patrim6nio que virao a herdar. Neste contexto fani sentido 
defender-se a desloca,ao de idosos do seu quadro de vida quotidiana, por 
exemplo, para lares e ou residencias sitas algures? Sera medida de senso ten
tar transformar idosos rurais relativamente activos ern reformados inacti
vo-assistidos? Supomos que nao, tanto mais que a evidencia empirica nos 
mostra que as solu,Bes adoptadas pelos pr6prios idosos va~ no sentido de 
uma diminui,ao gradual das actividades agricolas, II medida das deficiencias 
e impossibilidades fisicas emergentes e que ha redes de solidariedade inter
geracionais e vicinais a funcionar. Como faz notar, com propriedade, Atti
as-Donfut (1995)", "transmissBes e influencias entre gera,Bes formam um 
dos fen6menos de base atraves dos quais a sociedade se reproduz, se trans
forma e se perpetua. A familia e uma das pe,as fundamentais desta engrena
gem, favorecendo as interac,Bes permanentes entre gera,Bes [ .. . J Instalada a 
segregac;ao de idades, no trabalho, nos locais de vivencia e convivencia, a fa
milia permanece como um dos principais espa,os onde gerac;Bes diferentes se 
encontram e agem umas sobre as outras. Mas as trocas entre gera,Bes seguem 
na realidade dois circuitos, um privado, intrafamiliar, 0 outro publico, insti
tucional, atraves da protecr;ao social", 

Nos varios estudos sobre idosos rurais de Tras-os-Montes que utiliza
mos nesta reflexao, tamhem nos verificamos a ocorrencia simultanea das 
duas componentes das trocas intergeracionais, as privadas e as publicas. De 
facto, incidindo a analise em individuos com mais de 65 anos e evidente 0 

peso das reformas; por outro lado, a abordagem da continuidade e das moda
lidades sucessivamente assumidas na actividade agricola pautou-se sempre 
pela compreensao das relac;Bes intergeracionais e, em particular, por um novo 
conceito de familia l casa agricola. Aagricultura aqui praticada visa fins pr6-
prias e tern, consequentemente, orientar;5es produtivas singulares. 

o conceito de faffiJ1ia agora reformulado, a luz das novas realidades 
apercebidas, passa entao a incJuir os seus elementos ausentes no espac;o quo
tidiano da exploraC;ao agricola. De facto, os filhos, presentes s6 em certos pe
riodos e trabalhos, sao tambem parte interessada nas estrategias produtivas 
dos pais, uma vez que consomem as "produtos da terra" e nao sao indiferen
tes a preservac;ao do patrim6nio a herdar. 

Para conduiT, uma breve nota quanta a interven~6es de melhoria das 
candi\oes de vida e permanencia ern meio rural das idosos ai residentes12. 

As solidariedades privadas importa somar as medidas gue reforcem, nesse 
mesmo espa,o local, 0 eixo da solidariedade publica. E relevante que tais 
medidas contribuam, entre autras fins, para superar a isolamento, carencias 

11 Tradu<;ao nossa. 
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de transportes e de assistencia na saude, e mesrno a falta de rnicrosservic;os 
relativos a vida quotidiana. Pode uma viuva idosa recolocar umas telhas le
vantadas pelo vento? Quem evitar" que a chuva lhe inunde a quarto de 
dormir? 
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