Até Hoje Fui Sempre Futuro
Espectáculo Teatro-Debate sobre como melhorar a prestação de cuidados aos residentes de
um Lar de Idosos, tendo em especial atenção a Dignidade dos Utentes.

Destinatários deste espectáculo: Direcção Técnica do Lar, Psicólogos, Assistentes Sociais;
Auxiliares de Acção Directa e indirecta; Voluntários; Enfermeiros e Médicos; Animadores.
Sinopse
Até Hoje Fui Sempre Futuro é um espectáculo de teatro debate constítuido por um prólogo, três
cenas e cinco intermezzos que mostram a vida diária de um lar de Idosos e as problemáticas que
podem existir nos relacionamentos inter-pessoais entre quem trabalha, quem reside e familias.

Cena 1 - Primeiro dia no Lar
Tema: O Utente. Acolhimento ao Idoso. Dignidade no tratamento do Idoso ao longo do tempo.
...Funcionária – Este é o seu quarto. Este é o senhor Manuel. Já viu senhor Manuel já tem companhia
no quarto, outra vez? Que bom! O senhor Manuel é um bocadinho surdo.
Idoso– ah! Pois...
Funcionária – Olhe senhor Alberto, este é o seu lado do armário, pode ir arrumando as suas
coisinhas; ou precisa de ajuda?
Idoso – Não deixe estar, muito agradecido, mas eu arrumo para saber o sítio das coisas.
Funcionária – Você é que sabe. À 1h venho buscá-lo para o almoço.
Idoso – Ás 13h?
Funcionária – Não, à 1h.
Idoso- Mas eu em casa almoçava sempre às 13h30. Não consigo almoçar antes dessa hora!
Funcionária – Aqui comem todos à mesma hora!…

Cena 2 – Família
Tema: Desafios que Direcção Técnica e Funcionários enfrentam na relação com as famílias e
com os utentes.

...Filho vai ter com Enfermeira.
Filho – Srª enfermeira, está ocupada? Eu não demoro nada, é só para lhe dar um recado. Na próxima
semana, no dia 9 eu faço 50 anos e venho buscar a minha mãe para ir jantar connosco. Olhe, não lhe
dê a medicação se não ela passa o jantar a dormir e isso parece mal. ... Não se preocupe, que ela fica
à minha responsabilidade, eu sou o filho! Até para a semana.

Filho vai ter com Directora Técnica
Filho - Drª, está ocupada? Era só para informar que no dia 9, venho buscar a minha mãe para jantar.
... Sim, eu trago-a antes das 11h. ... Não, não é como no Natal. No Natal não consegui vir buscá-la
porque aconteceu o que aconteceu, foi uma vez sem exemplo. Até porque dia 9 é o jantar dos meus 50
anos!

Cena 3 - Voluntários
Tema: O papel do voluntário e como este se insere numa instituição.

...Voluntário I – Olá! Então que cara é essa?
Voluntário II – Ai nem me diga nada! Venho agora do quarto da Srª Dª Almerinda...
Vol. I – Então? O que foi? Está desarrumado?
Vol. II – Antes fosse...
Vol. I – Ai, está -me a deixar em ânsias!
Vol. II – Sabe lá... Não é que o marido agora se quer divorciar?!... Parece que o filho deles se virou
contra o pai e o pôs fora de casa, mudou fechadura e tudo... sabe lá.
Vol. I – Não me diga...
Vol. II – E pior, o senhor foi viver para casa de uma irmã, que nunca gostou da Srª Dª Almerinda e
passa o tempo a envenená-lo contra a Srª.
Vol. I – Coitadinha...

