
Alertas não fazem idosos
tirar dinheiro dos colchões
Gondomar Ex emigrante desconfiava dos bancos e tinha ummilhão numa fossa mas as
poupanças foram roubadas no Natal Em tempo de crise há o risco de estes casos se repetirem

JOANA DE BELÉM

Apesardos avisos das autoridades
muitos idosos continuamaguar
dar o seupé demeia emcasa por
hábito enraizado ou por descon
fiança relativamente às institui
ções bancárias um receio que
pode aumentar em tempos de cri
se diz aGNR É o caso de Duarte
Nogueira 79 anos que por temer
que o Estado lhe retivessepartedas
economias escondia ummilhão
de euros emdinheiro ouro ejóias
numcofre numafossa dagaragem
O pior aconteceu Nanoite deNa
tal enquanto estavaemcasa de fa
miliares as poupanças de uma
vida foram roubadas
Embora não envolvendo estes

valores é um hábito muito co
mumnosnossos idososmeterem

aspoupançasemcasa No entanto
diz aoDNomajor Rogério Copeto
que já foi o responsável pelaÁrea
ProgramasEspeciais GNR sãomais
frequentementealvo deburlas e do
conto dovigário
A GNRdirecionavárias opera

çõesparaesta camada dapopula
ção como é o caso da Operação
Idosos emSegurança quevisamu
dar estes eoutros comportamentos
de risco Mas admite émuito difí
cil fazê lo evão continuar ater di

nheiro emcasae a serum alvo ape
tecívelpara osburlões

Muitos idosos optampor guar
dar o dinheiro emcasapor faltade
informação sobre como abriruma
contabancária e apossibilidade de
terumcartãomultibanco explicao
majorRogério Copeto mas acres
centaque tambémadesconfiança
relativamente às instituições ban
cárias temmotivado estes compor
tamentos Aindamais coma atual

conjuntura económica porque
pensamque os bancos podemfalir
e ficar lhes comas economias que
juntaramdurante avida

DuarteNogueiranunca confiou
embancos Porissodecidiuinstalar
umcofre numa fossa dagaragem
Aí pensou o seu dinheiro estariaa
salvo Ummilhão de euros emdi

nheiro ouro e jóias resultado da
vidaemigrado emFrança onde tra
balhou e recebeu umaherança de
uma proprietária de vinhas de
champanhe AmulherdeDuarte já
falecida tomava conta da senhora
que entretanto morreu e deixoua
fortunaao casalportuguês
Na noite de Natal quando re

gressava da consoada emcasa de
umsobrinho apercebeu se de que
algo não estavabem Chego aqui a
casa parameter o carro na gara
gem e vejo a luz acesa e a porta

aberta contou Confirmava se o
pior o cofre tinha sido rebentado
com a ajuda de ummaçarico e es
tavavazio

O facto de os assal

tantes terem ido dire
tos ao local onde o di
nheiro se encontrava
levaDuarte a descon

fiar de um familiar o
único paraalémdele
que sabia do escon
derijo

O ouro era daminhamulher
contou oviúvo acrescentando que
o dinheiro meio milhão de euros
erafruto das suas economias Ti

nha ainda umas li

bras de ouro que her
dei dapatroaonde eu
estava em França
disse

Rogério Copeto
reitera que este é um
caso anormal já que
amaioria dos idosos

não guarda tanto dinheiro em
casa Geralmente têm rendimen
tos baixos e as poupanças de uma
vidanuncaultrapassam os milha
res de euros assinala lembrando
alguns dos conselhos que recor
rentemente a GNR dá a este seg
mento dapopulação não guardar
quantias elevadas em casa e não
falar da suavida a ninguém prin
cipalmente adesconhecidos por
que essa informação podevir a ser
usada em seu prejuízo
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