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AmãequeperdeuafilhaedeixouherançaàSantaCasa Aherançavaiparaquema
ajudouenãotevemedodoVIH

Testamento Depois de perder a filha em 2007 após lutar contra a sida e cancro Ema Esteves
entregou todos os seus bens à Misericórida deLisboa Em2013 dezpessoas fizeram o mesmo

ANA BELA FERREIRA

Nunca vou esquecer o olhar da
minha filha ao ver medeitar os sa

quinhos na sanita Se fosse hoje
não o teriafeito Aquilo era o diver
timento que ela tinha planeado
para aquela noite e eu tirei lhe
isso Nesse final de tarde de 1991
Ema Esteves descobre que a sua
única filha Rita consomedroga
Foi um telefonemado patrão da fi
lha que levou Ema a revistar a sua
mala Adescoberta que aindahoje
a atormenta foio princípio do fim

Anosmais tarde Rita adoeceu
Diagnosticaram lheVIH sida de
poisvieramosproblemasno fígado
que culminaramnumcancro e na
suamorte hásete anos Emadivor
ciou se há cinco pondo fim a um
casamentofeliz de 30 Diz sevítima

de uma solidão que não procurou
mas que lhe foi imposta Por isso
decidiu tornar aSantaCasadeMi
sericórdia de Lisboa SCML que a
ajudou a cuidar da filha durante
dois anos emeio suaherdeirauni

versal Aquilo que vou deixar
quando morrer é muito pouco
comparadocomoqueaSantaCasa
fez pormim Foi a única que não
tevemedoda doençadaminha fi
lha defende a antigatécnicadehe
matologiadoHospital de São José
de Lisboa Não revela os valores
mas todos os seus bens que ainda
são alguns vão per

mitiràSantaCasa aju
darquemprecisa

Em2013 ainstitui
ção recebeu dezpes
soas que entregaram
heranças legados e
doações no valor de
800mil euros ligeira
mente abaixo do re
cebido no ano anterior A maior

parte dosbeneméritos justifica o
gesto com o reconhecimento pelo
trabalho da instituição a gratidão
pela ajudaprestadaoucoma inten
ção de garantir que o património
seráusado emobras solidárias

ParaEmaesta é aformadedeixar
os seus bensà sua nova família e
dehonraramemória da filha Sin

toa SantaCasa como aminhaver

dadeirafamíliaporque eudeixeide
aterquandoaminhafilhaRita ficou
doente Tanto da família da mãe

como dopai aRitanãorecebeu um
únicotelefonema se calhar porque
tinhammedo queovírus dasida se
transmitisse através daslinhas tele

fónicas diz amargurada Ao seu
lado esteve apenas
o pai de Rita os ami
gosviraram as costas
Nos últimos anos fi

queimuitodesiludida
com aspessoas

QuandoRitacome
çou a ter os primeiros
sintomas de cancro

do fígado em 2004
então com 34 anos Ema viu se
mais umavezacuidar a tempo in
teiro de alguém dafamília antes ti
nha sido a avó e amãe umamis
são que cumpriu até ao fim

Masdesta veznão ficou sozinha
a ajudadaSantaCasa chegoupelas
mãos daprópriafilha ARita con
tou àpsicólogado Hospital Pulido
Valenteque eu estava a tomar con

tadela sozinha efoi ela quecontac

touoProjeto deSolidariedadeHIVsida Apartir daí mãe e filha pas
saram a receber diariamente o

apoiode umacuradora Nuncame
cobraramumcêntimo eaminha fi

lhaficava até ansiosapela chegada
delas Erammuito carinhosas
Antes deste contacto avida de

Emajá se tinha cruzado coma ins
tituição Osmeus paismoravam
numacasaque tinha sido doadaà
Santa Casapor uma enfermeira
E foi aí que nasceu por isso diz que
sempre esteve ligada àMisericór
dia Ema que já foi voluntária no
IPO pensa aindamuitasvezes em
ajudar aSCMLcom algum tipo de
trabalho mas confessaque depois
de tudo o que passou durante a
doença da filha e com o divórcio
ainda não temforças

Hojepassa os dias sozinha mas
não se sente isolada Passeia pelas
ruas próximo de casa e basta um
bocadinho de sol e uma palavra
simpáticade alguémnumcafé ou
num jardim para se sentir bem
Contento mecompouco

Desde doações
de milhões

a algumas
de tostões

Património Santa Casa tem
registado aumento nas doa
ções e heranças Além de
fortunas um sem abrigo
deixoumoedas de peditório

Dez pessoas procuraram no ano
passado aSantaCasadaMisericór
dia de Lisboa SCML para entre
garem os seus bens à instituição
A procura aumentou 15 mas o
valor das heranças e doações bai
xou passoudeummilhão em2012
para cercade800mil euros

Ao longo da história a Santa
Casa recebeu grandes fortunas
mas também gestos simbólicos
como o de umsem abrigo que en
tregou a coleta feita durante um
dia no seu alguidar para ajudar
outras pessoas aindamais pobres
do que eu justificou se A última
fortuna foi entregue porDinorah
Castro Pina em 2010 quatro imó
veisnovalor demais de ummilhão
deeuros Antesdela em2007 Del
miraMaçãs tomouaSCMLherdei
ra de 71 prédios avaliados em25
milhões de euros a que se soma
ram contasbancárias de cerca de

2 5milhões sobreiros coleções de
moedas que remontamao tempo
de D Afonso Henriques e de vi
dros e anéis romanos Em2004 a
instituição recebeu uma parte si
gnificativa dos bens do embaixa
dor João Pequito que não impôs
regras para a suaaplicação
Também EnriqueMantero Be

lard em 1974 deixou a residência
FariaMantero agoraumlar para
idosos cultos e necessitados e os
Prémios Nunes CorrêaVerdadesde

Faria que distinguem três perso
nalidades que se destaquem no
cuidado ecarinho dosvelhos des

protegidos noprogresso namedi
cina aplicada a idosos e no trata
mento das doenças do coração
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