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Transcrição entrevista painel 1 – Educação 

Entrevista realizada a actores locais que desempenham funções no 
domínio da educação, em VILA BRANCO  
 
Data: 8 de Janeiro de 2010 
Local: sede da Mais Vida 
 
Duração: 2h 49m 

 
Entrevistados: 

Júlio 
Maria 
Ana 
Mariana 
(nomes de código) 
 
Transcrição: Carla Menitra  

 

Cibele – Gostaríamos que fizessem uma breve apresentação para sabermos 

quem são. 

Maria – Chamo-me Maria mas todos me tratam por xxx. Sou educadora de infância. 

Sou casada e aquilo que me dá mais gozo é de facto trabalhar no terreno mas preferia 

que me livrassem de algumas burocracias do ensino que neste momento me deixam 

muito desgastada. 

Cibele – Está no JI de Vila Branco? No directo com os meninos? 

Maria – Sim 

Cibele - E há quantos anos? 

Maria - desde 83… 

Cibele- É daqui? 

Maria - Não. Estou aqui há 24 anos. 

Cibele - Passamos ao próximo entrevistado 

Mariana– Eu sou Mariana. O meu nome artístico tem muito a ver com a minha 

profissão. Sou também educadora de infância, somos de 83. Neste momento estou a 

trabalhar no agrupamento de escolas de Vila Branco e faço parte da direcção da Mais 

Vida 

Cibele - É tudo por agora depois vamos passar uma ficha para referirem o resto 

dos dados. 

Júlio – Eu sou Júlio e sou professor do primeiro… e estou lá quase há 25 anos… 

Cibele - Numa tarefa de administração, está na gestão? 
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Júlio– Sim. Portanto, eu passei pela educação de adultos, (?), depois passei para 

presidente do Conselho Executivo do Conselho de Escolas, depois interrompi para ser 

vereador em permanência na Câmara e depois regressei como director do 

agrupamento. Na dimensão social tenho estado sobretudo ligado às colectividades. 

Nomadamente, estou ligado à Mais Vida, do qual eu sou um dos elementos 

fundadores e depois acabei por me ir envolvendo noutras funções ao nível da gestão, 

pela experiência no terreno 

Ana – Sou professora do 1º CEB. Estou na escola EB 1 de S. Pedro. Já estive do 

ensino especial. 

Cibele - Está aqui há quantos anos 

Ana – desde 89 na Mais Vida desde há quatro anos que estou a trabalhar no directo. 

Porque estive na área do ensino especial numa equipa em Vila Branco. Estive no CAE 

9 anos quando acabaram as ECAES. Embora tenha tirado a especialização em 

educação especial, na altura falavam muito desta carreira, em 75, como um rebuçado 

envenenado. De maneira que eu a muito custo ao fim  de 21 anos regressei à escola e 

cá estou. 

Cibele - Vamos pedir, se calhar aqui ao colega Júlio, para nos fazer uma 

caracterização do agrupamento de escolas. Antes estavam separados e agora 

estão juntos. Como é que caracteriza o agrupamento de escolas de Vila Branco? 

Júlio– Portanto, nós criámos o agrupamento de escolas em 2003. O agrupamento de 

escolas de Vila Branco não engloba a área total do Concelho. Digamos que representa 

4/5. Apesar desta dimensão podemos dizer que se trata de um agrupamento muito 

homogéneo. A escola sede é a EB do 2º Ciclo – só tem mesmo 2º ciclo – e depois 

temos um conjunto de 15 escolas do 1ºciclo e 12 de JI. Em termos de rede escolar, 

nós temos a carta educativa já aprovada, vamos promover durante o próximo ano a 

revisão dessa mesma carta educativa. Aqui perto está precisamente a nascer um 

centro escolar que vai integrar a escola sede bem como  alunos do 1º ciclo e 

provavelmente, algumas escolas unitárias que tem reduzido número de alunos e que 

estão dispersas um pouco por todo o Concelho. Esta situação, como sabem foi 

promovida em quase todo o país e nós resistimos porque não tínhamos condições 

para o acolhimento destas crianças, nomeadamente em termos de alimentação. 

Porque a escola sede neste momento reparte o espaço com a escola secundária e 

seria muita gente para aquele espaço físico. Dai a construção deste equipamento. Em 

termos geográficos, como disse há pouco, o agrupamento é um bocadinho 

egocêntrico, pois a sede do Concelho é mesmo egocêntrica relativamente às outras 

freguesias. Estamos a falar num universo de 400 alunos do 1º ciclo, 220 do 2º ciclo e 

mais 200 do pré-escolar. 

Cibele - O 3º ciclo está junto com o secundário certo? 

Júlio– Sim, houve uma altura em que partilhávamos, ou seja o 2º estava junto com o 

3º e o secundário também tinha 3º ciclo. Mas a dada altura havia alguma dificuldade 

em fazermos horários para 2 ou 3 turmas e portanto, resolveu-se que o 3º Ciclo 

transitaria todo para a escola secundária. Propusemos que esta ligação se mantenha 

no edifício actual e nós libertamos aquele espaço para que a escola secundária possa 
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ter um espaço mais condigno e nós também nas novas instalações. A maioria das 

escolas dispersas, não tem condições para responder às necessidades e aos direitos 

das crianças que albergam. 

Cibele - Vocês sempre foram um agrupamento vertical então? Sempre houve 

uma coesão fácil entre os ciclos? 

Júlio– vamos lá a ver, o facto de a escola sede só ter alguns ciclos dificultou um 

pouco a interacção. No início sentimos que os colegas do 2º e 3º Ciclo tinham noção 

de que não estávamos a roubar um espaço que era deles. Nunca senti isso. A verdade 

é que no futuro vamos partilhar espaços e os professores não são do 1º, do 2º ou do 

3º, mas são professores do ensino básico e portanto esta é a etiqueta. Não temos tido 

muitos problemas nem ao nível do Conselho Pedagógico e eu já lá estive muitos anos 

e nunca senti que houvesse conflitos. É necessário é fazer as pontes entre os 

interesses de uns e de outros. Com certeza que se estivermos numa reunião, a ouvir 

durante uma hora falar de assuntos que não nos digam respeito, a dada altura é 

natural que fiquemos desmotivados. Por isso é necessário aprender a colocar os 

assuntos de modo a que interesse a todos. 

Cibele - E quanto aos restantes equipamentos onde cada uma de vocês trabalha 

podem caracterizar um bocadinho. 

Maria – A minha opinião sobre o agrupamento é que, de facto, em termos pessoais, 

nunca senti que os colegas nos pusessem de parte ou nos tratassem de maneira 

diferente. Agora, eu sinto que, quanto ao trabalho em equipa, ainda hoje há uma 

dificuldade muito grande em fazer a articulação entre ciclos. E isso mesmo em termos 

de agrupamento se torna complicado porque penso que cada um de nós tende a 

centrar-se no seu espaço e partilhar é difícil. Em relação ao meu espaço, era uma 

antiga cantina. Quando fomos para lá era todo em azulejo e super fria, casas de banho 

no exterior e foi levando algumas alterações ao longo deste tempo. Recentemente, há 

cerca de 2, 3, 4 anos, o edifício foi requalificado. Durante este período fomos 

albergados numa sala de uma escola do 1º ciclo e actualmente temos umas 

excelentes instalações. Temos um jardim onde funciona o prolongamento escolar, 

temos um refeitório, embora as refeições não sejam preparadas lá. Em termos de 

material precisávamos de verbas para adquirir material pedagógico, físico e esse é o 

grande problema das escolas, nomeadamente os JE. Enquanto no 1º Ciclo e no 2º 

ciclo o material é da responsabilidade dos pais, no pré-escolar é tudo gratuito e como 

o ME só nos dá cerca de 200 € por ano. É muito complicado. 

Ana – Nós estamos noutro edifico, com condições óptimas. Tem cinco salas a 

funcionar no momento. Uma de apoio educativo e outra de ensino especial. Em termos 

de relacionamentos, estamos no início e é sempre um pouco complicado porque este 

ano a maioria das docentes são novas e portanto há um período de adaptação. 

Estamos a partir pedra mas estamos no bom caminho. Como disse há pouco estive 

afastada do ensino, isto é, do contexto de sala de aula, mas reportando-me à 

experiência que tive numa escola ao longo de três anos recordo que havia sempre 

uma relação com o JI, fazíamos todas as actividades com eles, coisa que aqui não 

acontece. Mas lá está, aqui o JI tem duas salas e nós somos cinco, enfim é diferente 

mas temos alguns projectos em comum. 
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Mariana – O meu percurso profissional tem sido muito rico. Eu iniciei como educadora 

de infância e em 93 fui destacada para um projecto da biblioteca itinerante onde estive 

durante 14, 15 anos. Não sei se iremos falar nisso, mas foi uma experiência muito 

importante e permitiu-me conhecer todas as escolas e portanto, conheço-os a todos. 

Por outro lado quanto à relação com o 1º ciclo, eu pessoalmente nunca senti o 

contrário, fui sempre muito bem recebida nas escolas pelos miúdos e pelas colegas. 

Mais tarde, regressei, com todas aquelas mudanças e acabei por perder o JI e fiquei 

ligada ao agrupamento e na altura eles acabaram por rentabilizar a minha 

especialidade na área da leitura, pois durante o tempo em que estive na ludoteca tive 

imensas formações na Gulbenkian no Instituto de Apoio à Criança, etc. Portanto neste 

contexto fiz a animação da leitura no JI em parceria com a Biblioteca Municipal de Vila 

Branco. Fiz também uma formação em hipo terapia, trabalhei com miúdos autistas no 

picadeiro e tínhamos aqui na Mais Vida. uma sala de psicomotricidade e este ano fui 

colocada num outro JI mas aqui o Sr. Director fez-me um convite e eu pesei porque a 

minha vida também está um pouco diferente agora mas segundo as propostas que me 

fez, achei que era uma coisa que uma coisa que eu gostava de continuar a fazer e já 

tinha experiência e acabei por aceitar. E achava que era importante dar continuidade a 

este trabalho realizado nos últimos dois anos e que era uma pena perder. Ainda por 

cima estamos no plano nacional da leitura, vamos entrar na rede nacional de 

bibliotecas e a coordenadora da biblioteca escolar é uma excelente pessoa. Temos 

estado, como disse a fazer estas actividades, fizemos numa primeira fase que 

consistia na animação da leitura na parte poética nos jardins-escola a agora vamos 

entrar numa segunda fase que é a animação do texto literário. Agora vamos fazer 

também este trabalho na carrinha itinerante. E pronto, é um pouco isto. 

Cibele – Obrigada, depois terão oportunidade de escrever mais naquela folhinha 

que falei. Mesmo que aquelas linhas não cheguem podem escrever mais na 

parte de trás. Portanto, na verdade eu cheguei aqui pela via da educação sexual 

nas escolas e que queria que agora nos situássemos neste objecto de estudo, 

nessa realidade que hoje existe da ES tender a ser vista como educação para a 

saúde e não como uma coisa isolada, ainda que isto seja um percurso e que 

continua a ser controverso. Até que ponto é que a ES deve ser feita na escola ou 

não. E eu gostaria de vos abordar neste sentido, ou seja, o que é para vocês a 

ES, se acham que isso é realmente importante de fazer na escola e se acham 

que em termos de princípios e valores existe alguma coisa que considerem 

fundamental? Podem falar um pouquinho sobre estes assuntos?  

Maria – O Ministério da Educação criou um programa piloto em que o pré-escolar não 

foi considerado e eu pensei que mais uma vez estava a ser descriminado. Ainda por 

cima, nós já estávamos a trabalhar nessa área há alguns anos, inclusivamente com o 

Centro de Saúde, e decidimos arrancar com um projecto no JI. Eu acho que essas 

temáticas sejam abordadas tanto na escola, como na família e no JI, de forma tão 

natural como qualquer outra. Ao longo do tempo fui-me apercebendo das questões 

que as pessoas colocavam e pensei que se calhar mudando o nome as pessoas iriam 

encarar o tema de outra forma. De alguma forma eu acho que é o o termo “sexual” que 

estraga aqui tudo e que torna a temática controversa. Porque se falarem em 

princípios, em valores, em atitudes, em responsabilidades, estamos a fazer de 

educação para a cidadania, etc. Mas como estamos a falar da sexualidade, no 



5 
 

homem, na mulher, na criança, e na definição e partilha de responsabilidades e 

papeis, de certa forma as pessoas vêm isto como algo menos positivo. Portanto, acho 

que o problema tem a ver com a terminologia. Eu já falei com diversas colegas e 

quando digo que devemos falar dos princípios e valores, toda a gente concorda se 

refiro que vamos falar sobre ES já há quem diga que não está preparado para abordar 

o tema.  

Ana – Normalmente, reporto-me sempre à minha situação como mãe e se eu disser 

que na altura me envergonhou um pouco, o facto do meu filho mais velho me ter 

questionado como é que o irmão tinha ido para a minha barriga. Eu acabei por dar 

uma resposta idêntica à da minha avó, e eu que me considerava uma mãe moderna! A 

minha avó disse-me que tinha sido na sopa, eu disse que tinha sido uma sementinha. 

Mas depois quando ele perguntou como é que a sementinha tinha ido lá para dentro, 

eu comecei a gaguejar e acabei por responder que tinha sido o pai. O meu filho 

perguntou muito espantado: - “o pai? Mas como?” e a minha resposta foi: - “não sei, 

estava a dormir”. Conto sempre isto porque, muitas vezes as pessoas podem 

considerar-se “evoluídas” e com uma mentalidade aberta e depois quando é 

confrontada com as situações, todos os complexos e os tabus vêm ao de cima. 

Concordo que se a ES tivesse outro nome, talvez fosse encarada de outra forma. 

Como professora, concordo com a ES na escola. É importante que os pequeninos 

saibam quem somos e de onde viemos. E ao abordar o de onde viemos eu vou e 

prefiro ir, pela abordagem do amor do pai e da mãe. Eu prefiro não entrar em muitos 

detalhes.  

Júlio– Naquilo que me compete, eu defendo e defenderei sempre a ES e esta mesma 

designação, pois considero que não devemos estar a mistificar as coisas. Agora 

preocupa-me este tipo de reacções que acabamos de ouvir, que tem a ver, por um 

lado, com o nível etário, temos que ter linguagens e tipos de mensagens diferentes. O 

que falta e que temos vindo a notar desde há alguns anos para cá, é formação a esse 

nível. Desculpem lá as senhoras doutoras das escolas superiores de educação, com 

formação a este nível, virem para o terreno junto dos professores que têm que 

trabalhar nesta área, e desmistificar e provavelmente ensinar como fazer passar a 

mensagem nos diferentes níveis etários. Porque a grande dificuldade das pessoas é o 

saber “como transmito”. Se fosse para uma abordagem científica nós trataríamos bem 

dessa parte, agora há outra dimensão e cada pessoa tem as suas convicções. Ora se 

deixarmos isso ao cuidado destas circunstâncias é altamente prejudicial para todo o 

sistema educativo, pois a dada altura temos um grupo com formação com determinado 

tipo de informação e outro com ausência de informação, isto é, estamos a detectar 

crianças com carências neste campo. Porque a informação hoje, até mesmo em 

termos de medidas preventivas a vários níveis, temos que preparar para ter 

comportamentos defensivos desde pequeninos para que possam ir interiorizando a 

mensagem logo desde cedo. Se isto acontecer ao longo de todo o percurso escolar, 

com certeza, que essa criança vai sair dali mais preparada para reagir ou tomar 

decisões na sua vida privada. Contudo, nós, e a Mais Vida desempenhou um papel 

importante sobretudo ao nível da inovação e da promoção até da própria formação. 

Houve vários momentos a esse nível que foram proporcionados pela Mais Vida e o 

Centro de Saúde… 
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Mariana – E com o IDT na prevenção primária das toxicodependências, começámos 

as famílias, o 1º ciclo… 

Júlio– Sim, e houve outras claro. Nós começámos a desenvolver várias articulações 

até que passámos mesmo ao nível da parceria. Porque a determinada altura em 

termos das escolas, e é isso que estamos aqui a tratar, o Centro de Saúde e outras 

entidades são parceiras do nosso projecto educativo de agrupamento. Donde, no 

nosso projecto educativo e curricular isto está tudo previsto. Agora, a Maria tem mais à 

vontade para tratar estas questões do que a Ana, e por isso é que eu acho que tem 

que haver um maior empenho da nossa parte na formação para chegar a todos os 

lados 

Maria - Eu gostaria só de acrescentar um aspecto, quando disse que em termos 

técnicos ou do conhecimento propriamente dito é tudo muito bem trabalhado, a 

verdade é que quando se chega à parte relacional, as pessoas fogem. Considero que 

hoje há uma grande preocupação em transmitir conhecimento - que é o que se está a 

passar na área do pré-escolar – e muito pouco na área social, dos afectos, das 

responsabilidades, da autonomia. Tenho dúvidas se a escola educa a esse nível. No 

dia-a-dia, não sei se essas dimensões são abordadas. Não estou a referir-me a Vila 

Branco, mas a nível geral. Isto é algo que me preocupa muito, francamente. 

Cibele – Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou se podemos 

avançar mais um bocadinho. Segundo percebi, a vossa opinião é de que a 

escola deve incluir esta dimensão tal como outra qualquer mas, há oponentes a 

isto, ou seja, há pessoas que se opõem e que têm tido uma voz activa na 

sociedade e que vêm dizer que não, que isto é uma questão da esfera familiar e 

não da escola e eu gostava de saber se, de certa forma, sentiram ao longo deste 

tempo em Vila Branco, este tipo de posicionamento. Se estas vozes falam? 

(Todos – não, não se sente) 

Maria - Aconteceu a dada altura, no tal projecto que estávamos a desenvolver, 

fazermos um trabalho em parceria com os pais. Eles estiveram sempre connosco em 

todo o processo. Íamos chamando os pais à escola, ouvindo a opinião deles e depois 

dizíamos o que pretendíamos fazer desmistificando um pouco a tal palavra “sexual”. 

Se no início os pais tinham dúvidas quanto a este assunto, depois de perceberem o 

contexto em que isto ia ser trabalhado, a questão passou a ser pacífica. 

Mariana– Eu concordo contigo mas há um aspecto que eu sinto muito. Eu trabalhei 

muitos anos na ludoteca e apanhei com situações curiosas de miúdos do 1º, 2º e do 3º 

ciclo. A minha relação com eles era de tal maneira próxima que comecei a ser muito 

cúmplice de tudo o que eles faziam. Nomeadamente, o primeiro copo, o primeiro 

cigarro, o primeiro período menstrual, e passei por algumas situações engraçadas. 

Uma das coisas que contribuiu para tal foi o facto de estarmos em situações 

descontraídas, não era na escola. O que é complicado é por vezes naquelas situações 

em que eles dizem a informação que lhes foi transmitida em casa e nós temos que ter 

muito cuidado na forma como abordamos os assuntos sem chocar com a família. Por 

isso é importante ter sempre os pais como parceiros. E aí a Mais Vida teve um papel 

muito importante na formação de pais, que continua a desenvolver cursos de formação 

de pais nos diversos projectos que temos, porque sentimos essa necessidade muito 



7 
 

cedo. Ou seja, não adianta culpar os pais, nós fazemos parte de um todo e sem 

dúvida que aos pais compete esta parte da educação mas eles têm que ser ajudados 

porque não sabem ou foram assim educados. A parte da sexualidade é uma parte 

muito escondida, a gente tenta falar muito à vontade mas a verdade é que ainda não 

temos muito à vontade para isso. Mesmo as pessoas que dizem que têm. Agora isso 

não nos impede de continuar a tentar e a esforçar-nos para isso. Por exemplo, vou 

contar um caso muito curioso que tive com os miúdos do 6º ano, eu sai por momentos 

e quando entrei estava uma miúda a esconder um livro. Eu não me apercebi mas 

perguntei-lhe o que estava a ler e ela tentou disfarçar mas acabou por me mostrar e 

era um livro de educação sexual. E eu disse-lhe: -  “qual é o teu problema? Tudo o que 

vocês têm aqui é para consultar, aliás vocês deviam ler isto!”. Mas enfim, isto para 

referir que esta é uma reacção normal.  

Mariana– É curioso que ou tem esta reacção de vergonha ou de galhofa. Ao nível dos 

meus alunos, a minha turma é de 4º e tenho 3 do 3º ano, quando abordamos a 

reprodução sexual ou quando estamos a falar no acto em si, utilizando termos como 

“vagina” ou “pénis”, eles riem imenso. 

Cibele – Vocês, em termos das próprias políticas que têm sido a ser seguidas 

pelo Ministério da Educação nesta área ao longo do tempo. Qual e a vossa 

opinião? Em termos do investimento que tem sido feito, se houve algumas 

mudanças, se houve algumas coisas que considerem mais importantes? Por 

exemplo, eu recordo que logo após o 25 de Abril o primeiro projecto foi o do 

PES. Portanto, o que é que se recordam desses situações que se passaram a 

nível nacional e se elas tiveram alguma importância ou pouco impacto nas 

vossas práticas. 

Júlio - De modo geral, não tiveram grandes implicações nas práticas, eu tenho essa 

noção e é transversal. Mas por culpa do seguinte, ainda há muitas resistências e 

digamos que  nunca houve a coragem de quem dirigia as políticas da educação, seja 

do partido A ou B, de enfrentar, este problema. Portanto há quem aborde a questão do 

ponto de vista de que se deve ou não trabalhar todo o ano, deve ou não ser curricular, 

etc. Alguns pais acham que é melhor ocultar para, de certa forma, não pecar. Pronto, 

nós entendemos que é melhor divulgar para prevenir. Acho que é preciso ter em conta 

estes aspectos mas tem havido avanços e recuos e o assunto vai e vem, pelo que os 

profissionais não se empenham de forma continuada. Portanto, o que acontece depois 

é que a ES aparece mais ou menos consoante a disponibilidade de cada um e o à 

vontade para abordar o assunto. 

Maria - Nós pensámos que não estávamos preparadas para trabalhar com isto (eu e a 

Ana) mas trouxemos uma coisa da nossa formação na escola superior, a criatividade 

para fazer coisas com os meninos e quanto mais desafios houvesse mais gozo aquilo 

dava. Neste sentido, o PES foi um desses desafios, as escolas promotoras de saúde, 

formatámos actividades novas, pessoas diferentes, vários contextos, novas aventuras. 

Eu senti o impacto do PES mas a dada altura com o passar do tempo, a força do PES 

fugiu, estagnou. Sobretudo porque não houve apoio, força e acompanhamento do que 

foi feito. Mudaram pessoas que já estavam envolvidas há muito tempo, e colocam 

outras que por vezes não percebiam muito do que estavam a dizer e isto criou alguma 

desmotivação nos profissionais. Quanto à ES, como disse, houve aquele programa 
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piloto no 1º ciclo. Nós fizemos um em Vila Branco, mas aquilo não foi valorizado, o ME 

nem sabe que ele existe. E ai foi a oportunidade que eu tive de fazer formação cá em 

Portugal e em Espanha e trabalhar com a equipa deles que foi fantástica. Agora, em 

relação à ES e ao ensino, uma coisa que fala muito é: tudo bem podem ter vergonha e 

nós não estamos preparados mas os meninos hoje têm acesso a uma quantidade e 

informação que os pais, muitas vezes, desconhecem. E esse desconhecimento 

inconsciente dos pais pois eu acredito que eles muitas vezes julgam que os filhos não 

sabem coisas que eles sabem, acaba por criar muitas fantasias e complicar as 

situações. Eles estão numa dimensão que não percebem e criam à volta daquilo 

histórias que podem ser muito complicadas e que se não forem bem resolvidas podem 

tornar-se graves. A escola tem que fazer um esforço para acompanhar os 

adolescentes e saber chegar até eles e não apenas limitar-se a transmitir 

conhecimentos. É preciso compreender aquilo que se passa na cabeça deles pois 

informação eles já têm. Agora quanto ao ME eu penso que se desmarca disso em três 

tempos. 

Cibele – Não houve nada de novo que tivesse chegado à escola nos últimos 

tempos, ao nível de orientações para esta área. 

Júlio – Bom, eu entrei em Julho mas creio que não. Claro que está na lei a questão da 

obrigatoriedade na área de projecto… 

Mariana – Mas o tema do ambiente  também está e é assim. 

Júlio - Há aqui um aspecto que já foquei. É a razão pela qual é necessário falar de ES 

na escola. Precisamente para poder prevenir situações de risco e se for visto nesta 

perspectiva penso que não há pai nem professor que não entenda que consoante o 

nível etário e até mesmo o estatuto social é necessário abordar estas questões. Mas 

penso que é necessário que as crianças devem ter mais informação para futuramente 

fazer melhores escolhas. Felizmente, este nosso meio não é muito fechado, como foi 

um meio de operariado durante vinte anos, tem alguma abertura. Portanto esta franja 

aqui de Vila Branco é um pouco diferente, por exemplo no Sabugal as pessoas têm 

uma mentalidade mais fechada.  

Cibele – Se certa forma isso também vos permitiu fazer as coisas que têm feito 

Júlio- Permitiu envolver muitos pais e muitas famílias e integrá-los nos nossos 

projectos. Devido a essa abertura, foi possível mobilizar a freguesia para algumas 

actividades. 

Maria de Fátima – Claro que é preciso reconhecer que isto tem a ver com o facto de 

ter cá vindo “cair” o Dr. Alfredo. 

Cibele – Eu gostava agora que fossemos então falar agora um pouco dessas 

práticas que vocês tiveram e a Maria já falou sobre isso mas os outros também 

podem falar da sua experiência. Um dos aspectos particulares deste projecto-

piloto foi que a experiência de Vila Branco foi a única no pré-escolar e no 1º 

ciclo. Ela estava a fazer-se sobretudo ao nível do secundário e também ao nível 

do 2º e 3º. E a razão pela qual isso aconteceu é interessante pois torna Vila 
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Branco num caso singular numa altura em que a ES ainda não tinha sido 

desenvolvida no pré e 1º ciclo.  

Maria – Nós viemos da escola com os olhos muito abertos para o mundo e sabíamos 

quais os cuidados a ter com os meninos, a diferentes níveis. A área da saúde sempre 

foi uma área privilegiada e como tínhamos o centro de saúde bastante aberto, desde a 

fazer consultas bem como a levar técnicos de saúde a falar de higiene oral, 

alimentação, etc., começámos a desenvolver trabalhos sobre outras temáticas, … 

Júlio- Deixou-se de formalidades. Desculpem interromper mas é preciso notar que 

esta ligação com a educação para a saúde e da equipa da saúde aprofundou-se 

muitos graças ao facto de se deixar estas formalidades de irem os técnicos à escola 

ou ao JI, passando a um nível mais informal, com alguma criatividade. A determinada 

altura - aliás as práticas não escondem isto – as práticas desenvolveram-se de tal 

forma, que alguém desafiou o Centro de Saúde e nomeadamente o Dr. Alfredo e ele 

achou que em Vila Branco era também um desafio.  

Maria - O Dr. Alfredo quando chegou, eu lembro-me de ter falado com ele no JI, nós já 

tínhamos algumas dinâmicas e cada vez que ia lá a equipa de saúde, nós sentíamos 

que tínhamos que ter também alguma coisa preparada. Portanto quando ele chegou lá 

encontrou já alguma disponibilidade e viu que de certa forma aquele JI era diferente. 

Portanto, aí o Dr. Alfredo cheio de vontade vai desenvolvendo em várias escolas e 

acaba por alargar isto a todo o ensino. E as coisas acabaram por ir acontecendo, 

primeiro foi com a higiene oral, depois foi com um projecto que acabou por ter uma 

dimensão distrital, foi o projecto “eu sei comer isto”. E aparece também com o Duarte 

Vilar, a possibilidade de se abordar a temática da educação sexual com o tal protocolo 

do programa piloto para o 1º ciclo que foi depois acompanhado com uma escola de S. 

Julião e um estudo de caso em Celorico, em que os meninos não tinham formação. 

Entretanto na altura eu questionei o Dr. Alfredo sobre o facto do pré-escolar não ter, 

eu fazia parte da equipa do PES e tinha trabalhado um livro que se chama “O Bebé”, a 

história do bebé que não queria nascer e só nasceu porque percebeu que cá fora 

andavam a dar beijinhos. O Dr. Alfredo achou piada e então pegámos no livro e 

abordámos o tema com os pais e convidámo-los a ouvir a história, fizemos uma 

apresentação em acetato e eu era a velhinha que contava a história. Depois de todos 

ouvirem a história perguntámos aos miúdos como é que eles tinham nascido e gerou-

se ali uma conversa com os pais que eles não estavam à espera. Mas foi 

precisamente neste confronto que surgem estas perguntas entre pais e filhos e fez-se 

a abordagem da ES para a família nas diferentes dimensões: do papel, do 

comportamento, etc. Eu acompanhei este projecto e tudo o que fomos construindo a 

este nível. Criamos o bebé, mas antes criámos uma menina, que ficou grávida porque 

arranjou um namorado, depois tivemos que tirar o bebé da barriga e depois os 

cuidados a terem com o bebé – ter que ir ao médico, mudar a fralda, o banho. E nesse  

projecto, além de termos trabalhado toda essa área, trabalhámos conceitos de 

matemática, como por exemplo o nº de pessoas na família, trabalhámos a linguagem, 

a divisão silábica, trabalhou-se tudo e fez-se registo de tudo. Portanto, é possível 

trabalhar tudo. Nós trabalhámos muito através do brinquedo e do jogo e tínhamos 

resultados muito positivos. Tínhamos também algo que eu julgo que tem vindo a 

perder-se que é a atitude dos miúdos que era mais serena. Hoje acho os miúdos mais 

tensos. Havia também uma certa informalidade que era boa, com o jogo e o lúdico.  
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Cibele – Esse projecto teve algum eco nacional, ou seja foram apresentar essa 

experiência noutro sítio? Geraram conhecimento? Ou seja acham que houve 

conhecimento que passou para fora? 

Maria - Fomos. Falámos num sítio ou noutro mas ficou aqui. Depois penso que foi o 

Dr. Alfredo que conseguiu que eu fosse apresentar o projecto a Lisboa, depois da 

Porto Editora ter feito uma publicação na qual eu participei. Portanto, um bocado 

através da APF e do Dr. António. A APF ajudava imenso em termos de formação e 

telefonavam a dar força para o projecto. Portanto, acho que se a Educação soube, 

nunca valorizou. Eu inclusivamente desconheço se o ME tem conhecimento desse 

projecto que aconteceu em Vila Branco. 

Cibele – Depois, numa outra fase apareceu também uma rede, a rede de escolas 

promotoras de saúde. Foram contactados?  

Maria - Sim, sim, fizemos parte da rede. 

Cibele – E em relação ao PES, havia diferenças ou não? 

Maria - O PES funcionava mais localmente. A rede não. Tínhamos os projectos locais 

e depois tínhamos ao nível das regiões, feitas em Castelo Branco, Coimbra, etc., onde 

os professores apresentavam as suas experiências e depois, apresentávamos e 

discutíamos em conjunto. Era muito bom em termos de partilha de experiências com 

pessoas diferentes. Depois integrámos também a rede europeia. Estive em Espanha 

com algumas pessoas que fizeram o projecto de Harimaguada e trabalhámos outras 

áreas além da ES, foi muito interessante. 

Cibele. E na Mais Vida, vocês acham que essa dimensão foi trabalhada e como? 

Mariana– Começámos logo com um sketch que era a história da cegonha para 

abordar o nascimento dos bebés. A história começava exactamente com uma criança 

que perguntava a um adulto de onde vinham os bebés. O adulto ficava muito aflito e 

acabava por dizer que vinha de uma cegonha e depois realmente a cegonha aparecia 

e trazia os bebés. Portanto era uma história com muito humor e era a cegonha que 

aconselhava os meninos a perguntarem aos pais como é que tinham nascido. Nós 

fizemos um filme com isso. Mas lá está, a Mais Vida tinha isto nas primeiras festas 

comunitárias, não eram abordagens fáceis. Todos os projectos que tivemos foram 

sempre muito abertos e participados mas como já se deve também porque o Dr. 

Alfredo estava aqui e havia caminho preparado, inclusivamente a Mais Vida já tinha 

feito muita formação para professores. Porque isto também não vem do nada. Eu falo 

por mim, pois eu posso ter feito muita coisa mas reconheço que foi alguém que trouxe 

o bichinho e de facto nós tivemos essa vantagem. E mais, o grupo que constituiu na 

Mais Vida é diferente, somos pessoas diferentes e não para gabar. Somos diferentes 

porque sabemos trabalhar em equipa, que é extremamente difícil, e sabemos respeitar 

as diferenças de cada um sejam politicas o sociais, e quando a Mais Vida estava a 

organizar uma actividade, todos participavam, éramos uma família alargada. A meu 

ver isto contribuiu muito para o estímulo e o espírito de inovador de fazer e criar.  

Ana – No final de 89, princípio de 90, eu estava já no ensino especial e tinha mais 

liberdade de acção e possibilidade de articulação com as escolas. Na altura, quando 
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tudo isto começou na Mais Vida, eu lembro-me que o PES, por exemplo, passou-me 

completamente ao lado. E a Mais Vida tocou porque foi precisamente através da Mais 

Vida que houve a tal aproximação escola-jardim-comunidade educativa. Antes disso a 

escola estava isolada nas quatro paredes e a Mais Vida quebrou isto, promovendo 

actividades partilhadas com o JI e com a comunidade.  

Maria - O projecto de ES foi trabalhado uma festa comunitária organizada pela Mais 

Vida Nós trabalhámos o tema dentro da escola, com os pais e com os miúdos. A dada 

altura fazíamos as ditas festas comunitárias na praceta, onde as escolas 

apresentavam os seus trabalhos e havia um palco onde apresentavam actividades. Foi 

ai que saíram os livros da Mais Vida e eu peguei em toda aquela história do bebé e fiz 

um casamento na praça pública. Mas obviamente foi tão grande, que a avó de uma 

miúda que já não andava no JI, ofereceu um bolo de noiva e o arroz doce e toda a 

gente comeu bolo e se divertiu. Quem conseguiria fazer uma festa daquelas e por toda 

a gente a participar, as pessoas que vieram das aldeias, os miúdos e professores a 

representar, onde tudo era permitido. Foi casamento com padre e tudo e eu acho que 

era a equipa que estava na Mais Vida na altura que conseguiu isto. Uma boa equipa é 

muito importante para que tudo isto se possa desenvolver. 

Ana – Quando regressei à escola, após de vinte anos fora do contexto da sala de 

aula, eu tenho dito muitas vezes, nós avançámos em muitas coisas mas recuámos nas 

relações. A escola partilhava-se, convivia-se muito, as coisas eram vividas de uma 

forma intensa 

Mariana - também era novidade. Mas há de facto uma coisa que eu acho que é muito 

importante, houve mudanças de atitudes nas pessoas. Em relação a hoje as coisas 

são completamente diferentes mas eu continuo a achar que depende muito de nós, 

das relações interpessoais 

Ana – Eu às vezes penso, claro que eu também mudei ao longo do tempo mas de 

facto aquilo que eu vejo hoje é uma escola cada vez mais fechada. Agora, é a sala 

outra vez, é o professor que na sua sala tem que saber vender o currículo e já não se 

partilha aquilo que se está a fazer. 

Cibele – Vamos voltar a essa questão que todos vocês abordaram acerca dos 

saberes, ou seja, onde é que vocês foram buscar os saberes para fazer as 

coisas? Vocês falaram do papel do António, de um saber que vem das pessoas? 

Mariana– Eu penso que tem a ver com a cumplicidade do grupo que se criou 

inicialmente. Foi esta cumplicidade que nos levou a fazer reuniões. Eu ouvia os 

colegas e ficava encantada, eu não sabia nada. Quando nos encontrámos formámos 

um grupo muito especial. Fomos e somos o que somos apesar de sermos uma 

associação com tantos problemas e temos vinte anos. Portanto somos os elementos 

da fundação da Mais Vida e somos amigos desde o princípio, com os nossos altos e 

baixos. Ninguém desfazia ninguém e todos tinham coisas novas para dar. E todos 

aproveitavam o conhecimento do outro para evoluir. Sem dúvida que o promotor era o 

Dr. Alfredo mas nós todos éramos muito criativos. 

Júlio- O grupo Mais Vida de onde nasceu o projecto. Nós vivemos inicialmente um 

ano informalmente com um grupo de pessoas heterogéneo, com diversos tipos de 
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responsabilidades na sociedade civil com caminhos profissionais variados e com 

grande criatividade e vontade de fazer coisas. Entendemos que era através das 

escolas e dos seus profissionais que nós podíamos chegar ao resto da sociedade e foi 

assim. Conseguimos criar esta interacção. Temos que lembrar que este primeiro 

projecto “aprender em festa” foi acompanhado de formação. Tivemos um conjunto de 

formadores, pessoas que o Dr. Alfredo trouxe cá e depois nós voltámos a contactar. 

Fizemos uma candidatura na altura através da ESE de Setúbal que foi creditada. Ai se 

vê que já nessa altura a disponibilidade que nós tínhamos para fazer formação. Era de 

tal forma que acabava uma e já estávamos a perguntar quando seria a próxima.  

Mariana– Também tínhamos um projecto que se chamava “Cooperação inter-

projectos”… 

Júlio- Pois. Portanto como disse este projecto foi a mola disto tudo e foi como disse, 

através das escolas. Queríamos por a funcionar, em articulação, as escolas, os JI, os 

centros de saúde, as pessoas da terra e as colectividades e considerámos que a festa 

era uma ideia interessante para desenvolver. A festa pela escola, onde vem pais, 

crianças e todo o resto. Foi assim que começámos. Mas de facto, a formação foi e 

continua a ser muito importante para o desenvolvimento dos nossos projectos. Por 

exemplo, a este nível da educação para a saúde nós já comprámos á APF um módulo 

de formação para o agrupamento sobre a planificação de projectos neste domínio. 

Cibele-  E as universidades, a academia também tiveram alguma influência? 

Integraram isto? 

Mariana– integraram por uma simples razão, a formação que a Mais Vida possibilitou 

às pessoas foi através de pessoas das universidades, nomeadamente, a Universidade 

de Aveiro, a Escola Superior de Educação de Lisboa. Portanto a formação e as 

pessoas que a ministraram , a Conceição Lopes da Silva, tínhamos também aquele 

que nós chamamos o nosso padrinho, o Dr. Nuno Alves da Gulbenkian que nos 

acompanhou sempre e tinha uma grande admiração pelo nosso trabalho. 

Júlio- E um apoio institucional. De certo modo, com este envolvimento da Gulbenkian 

nós também nos sentimos responsáveis pelo desenvolvimento e eles também nos 

exigiam relatórios. 

Cibele- Também vos ia perguntar isso, ou seja, se vocês também faziam 

produziam relatórios…. 

Mariana– Sim claro, e publicações. Outras nunca chegámos a publicar mas estão 

preparados para serem editados. Mas realmente tivemos esse apoio de pessoas que 

conheceram do nosso trabalho e nos ajudaram muito. Naquela altura a Mais Vida não 

tinha dinheiro e se quiséssemos pagar às pessoas era impossível mas as pessoas 

vieram de boa vontade dos seus locais de trabalho e tinham formação específica para 

nos dar formação. 

Maria - E havia uma outra coisa pelo menos no que me toca. É que continuamos a 

pensar que a brincar também se aprende. A brincar de forma séria claro. E esse foi um 

dos grandes lemas da Mais Vida para a educação, aprender em festa, a brincar, pois 

considerou-se se conseguiam resultados se levássemos a brincadeira a sério como os 
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meninos levam. A partir de determinada altura essa magia parece ter começado a 

quebrar e hoje as pessoas vêm tudo muito mais formal, até nas relações. As relações 

informais são muito mais criativas, abertas e dinâmicas do que as formais e isso, de 

facto, perdeu-se. Por outro lado, em relação à educação, nós tínhamos todos os 

meses uma reunião de educadores de infância, onde nesse dia nós falávamos de 

projectos que estávamos a desenvolver, produzíamos coisas, trocávamos materiais e 

esse espaço acabou porque o ME nos cortou. Temos apenas uma reunião ao fim do 

dia de trabalho, pós-laboral, duas horas por mês e com um cariz muito técnico, para 

conhecer legislação e ver mapas e não temos espaço para partilhas. Esse é um dos 

factores que leva a que as pessoas se desmotivem. A falta de espaço e tempo para 

partilharem experiências, a falta de apoio para desenvolver as actividades no terreno e 

de repente acaba tudo, o PES a RNEPS. 

Júlio – Queria juntar aqui um dado que é importante enquanto as questões da 

avaliação geram esta polémica, obviamente que aqui estamos a falar de um contexto 

em 1989 e 90. Só para fazer um pequeno enquadramento, foi quando publicaram o 

primeiro estatuto da carreira que veio definir os critérios de avaliação dos docentes e 

que tinha uma coisa tão singela quanto isto que era “só havia o salto do 7º para os 

escalões seguintes a quem prestasse uma prova pública perante um júri. E todas as 

pessoas, todas, sentiram que tinham que fazer alguma coisa pela vida, que não 

queriam ficar para trás. Isto também foi motivador para toda a dinâmica que se veio a 

criar na altura. Ou seja, as pessoas entenderam que tinham que se mexer. Portanto 

não era o caso destas pessoas aqui presentes que estavam no início da carreira mas 

tínhamos muitos docentes com alguns anos de experiência. Agora claro que as coisas 

mudaram, nós rebuscámos muito para tentar perceber o que podíamos fazer mais, 

mas isto é esgotante. Mas ficaram muitos frutos, como diz a Ana, sentiram-se as 

coisas de maneira diferente. É preciso lembrar que há 20 anos que ocorrem um 

conjunto significativo de alterações ao nível profissional e hoje um docente não pode 

aplicar na mesma situação aquilo que podia aplicar em 1989, em 1991, por ai fora. 

Hoje um docente está formatado a um conjunto de regras, a um horário semanal que 

tem que cumprir. Voltou-se a 1955, em que o professor tinha que dar x horas de 

português, x horas de matemática. 

Cibele - até no 1º ciclo, coisa que não havia. 

Júlio- Exactamente. Enquanto na altura eu quando fiz a formação inicial fala-se muito 

da pedagogia do arranque e desenvolvimento da aula interdisciplinar ao longo de todo 

o dia. Foi isso que eu aprendi na formação inicial e é isso que eu gosto de fazer 

quando estou a exercer. Mas não é isso que me deixam fazer. 

Mariana– desculpa é só para te responder (ao JL) a Mais Vida também teve que 

mudar as estratégias por causa do seguinte, já não podíamos trabalhar da forma como 

trabalhávamos. Hoje os problemas são diferentes, os jovens são diferentes e temos 

que investir noutro sentido. Portanto, hoje estamos a trabalhar naquilo que hoje é 

necessário trabalhar. Portanto, a própria Mais Vida já não é o que foi. Estamos 

presentes nas mesmas áreas mas de outra forma. Porque hoje, por exemplo, as 

problemáticas da prevenção de situações, tais como a toxicodependência, o próprio 

envolvimento das famílias na educação dos filhos são hoje muito mais acentuadas. 

Naquela altura havia a fábrica onde as pessoas trabalhavam, havia mais emprego e 
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mais qualidade de vida do que hoje. Hoje temos muito desemprego, as famílias 

deterioraram-se muito e portanto a escola tem que mudar as intervenções e nós 

enquanto docentes também.  

Ana - Em termos da Mais Vida há diferença substancial que, quanto a mim, é 

essencial. Naquela altura, todas as pessoas que integravam a Mais Vida tinham as 

suas profissões e a Mais Vida era o sítio que servia como uma espécie de terapia de 

grupo, era pela militância. Actualmente, a Mais Vida tem pessoas a quem paga, ou 

seja profissionalizou-se, porque tem que ser. 

Mariana - porque as necessidades da comunidade são outras e se nós enquanto 

associação queremos manter o mesmo objectivo desde o início, que consiste na ajuda 

à comunidade e trabalho para a comunidade, temos que mudar algumas coisas. 

Maria - Há 20 anos quando o Júlio dizia, que estávamos no início da carreira, hoje, 

com este novo regime de avaliação o que eu sinto é que toda a minha carreira não 

existiu. Tudo o que eu fiz não me valeu de nada. 

 

Cibele – tenho mais duas questões. Uma das coisas que é singular aqui em 

Gouveia e nós estamos um pouco há procura disso é a relação das pessoas, 

entre diversos profissionais, de várias áreas, da saúde e da educação. Outras 

pessoas ligadas ao desenvolvimento? No fundo, queremos perceber como é que 

conseguiram gerar esse diálogo e como é que se desenvolveu? Para nós isto é 

importante marca a diferença pois em muitas situações há um divórcio entre 

estas áreas e até uma rivalidade e competição, entre a saúde e educação. 

Júlio- Em primeiro lugar, como já vos disse, começámos com alguma articulação. 

Cibele- Mas quem desafiou quem? O centro de saúde, a escola? 

Mariana – Na educação foi o Júlio, na saúde foi o Dr. Alfredo. 

Júlio - Portanto, isto começa pelo PIPSE, que era um programa que integrava 

diversos sectores da sociedade, a CML, eu estava pela Educação de adultos, outros 

que se sentavam à volta da mesa, uma vez por mês, para pensar a educação, mas 

sem ser na vertente didáctica e pedagógica, embora isso também tivesse relevância, 

mas sobretudo em torno das questões sociais, a exclusão social, pobreza, etc. Ora 

bem, em torno do PIPSE começaram-se a desenvolver algumas dinâmicas para nos 

ligar às escolas e como já vos dissemos veio ao de cima alguma criatividade da parte 

das pessoas e veio também um aspecto que é o principal disto tudo, um conjunto de 

relações pessoais que ultrapassaram a posição profissional. Nós estamos na mesa de 

forma institucional mas a verdade é que com o passar do tempo começámos a criar 

relações pessoais entre nós que nos levou a outros desafios. O Dr. Alfredo teve um 

papel preponderante em termos de liderança, mas é evidente que agarrámos pessoas 

ligadas à área da educação e da saúde e aqueles que pensávamos que podiam 

colaborara a criar o fermento para as actividades. Mas foi sobretudo o pessoal da 

saúde, da educação e do desenvolvimento local. Houve um certo equilíbrio na 

discussão e na programação, isto é, houve sempre uns mais pensadores e outros que 

deitavam água na fervura e ajudavam a por os pés no chão, senão seria como muitos 
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outros projectos, idealizar é fácil concretizar é a parte mais difícil disto tudo. Nós 

conseguimos fazer outra coisa neste período que foi consolidar através da produção 

de alguns materiais e tenho pena que não tenha sido possível proteger tudo quanto se 

fez. A meu ver a consolidação é um aspecto muito importante, aliás eu costumo dizer 

que a grande virtude do professor do primeiro ciclo é o seu poder de consolidação dos 

conteúdos do 1º ciclo. Nós no desenvolvimento inicial dos nossos projectos tivemos 

essa capacidade de consolidar, por um lado, através dos relatórios que nos eram 

exigidos mas que nós também nos obrigávamos a uma reflexão profunda do percurso 

que fazíamos nos projectos trilhados, mas também, à execução dos materiais que 

eram a prova disso e de devolver às pessoas aquilo que elas nos tínhamos dado. 

Cibele- E como era a vossa relação com as estruturas do poder? Elas apoiavam-

vos? Há o director regional, o presidente da autarquia… 

Júlio– Eu, mais do que elas, estive em todas, desde a direcção regional à Câmara 

Municipal, liderei algumas negociações, nomeadamente para a construção desta sede. 

Tivemos problemas, naturalmente. Agora posso dizer-vos que da parte da direcção 

regional, por exemplo, e a Mariana esteve durante uma série de anos destacada e 

houve sempre abertura para estas situações oxalá ela tivesse continuado. Da parte do 

Município quer a gente queira quer não, houve desde o princípio uma abertura, aliás 

temos um protocolo com o município desde 199.. que só acabou a semana passada 

porque se esgotou o objecto, não havia projecto e portanto caiu o protocolo. Depois 

havia várias instituições importantes como a Gulbenkian, mas depois também os 

vários programas operacionais que foram sendo criados sobretudo na área social, nos 

quadros comunitários, fomos sempre entrando. A própria construção da sede foi uma 

candidatura e fomos encontrando uma forma de rentabilizar os conhecimentos que 

tínhamos, eu numa parte, o Dr. Alfredo noutra, e portanto arranjávamos sempre 

alguém também amigo que nos abrissem a porta institucional.  

Cibele- Do Dr. Jorge Sampaio 

Maria da Luz – Isto também porque fizemos o tal trabalho que teve alguma 

visibilidade, inclusivamente tivemos aqui o presidente da república o Dr. Jorge 

Sampaio que veio ver-nos. Nós na altura tínhamos aqui um curso de sapateiros e ele 

foi lá ver com a ministra dos assuntos sociais. Ele veio porque estava interessado 

naquilo que fazíamos e não apenas pela amizade que tinha com as pessoas que 

conhecia. E mesmo as pessoas que posteriormente se foram agregando a nós, sem 

dúvida que inicialmente era o conhecimento do Dr. Alfredo mas depois foi também o 

facto de perceberem que fazíamos um trabalho diferente. Por exemplo, nós hoje 

temos um trabalho ao nível do IDT que é único. Nós acabámos um projecto que foi o 

testar de um programa, agora no final se ele o programa for reconhecido pode ser 

implementado em Portugal, não é qualquer instituição que faz isso e temos vindo há 

largos anos a trabalhar com o IDT e quando vamos apresentar candidatura realmente 

somos acolhidos de outras maneira. Eles sabem que nós trabalhamos, e não é só a 

protecção das pessoas mas sim o reconhecimento do trabalho que temos 

desenvolvido. Mesmo com a Segurança Social com quem tivemos alguns problemas 

inicialmente mas eles acabaram por perceber finalmente…Porque nós temos uma 

valência que consiste no Centro Comunitário e eles deram-nos um dinheirito que 

retiraram ao Centro de Dia. Dão-nos 2000 e tal euros que praticamente só para o 
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pagamento de uma funcionária, uma psicóloga que ganha mal, muito mal e temos 

muitos utentes. No início eles estavam bastante reticentes, e quando pedíamos mais 

técnicos a resposta era esta “se nós vos dermos vocês daqui por um ano ou dois, 

deixa de haver pobres em Vila Branco”. Isto não faz sentido nenhum sentido, as 

pessoas não têm noção que as coisas não se esgotam num projecto e que é preciso 

haver acompanhamento. Mas agora já começam a reconhecer, começaram a ver 

frutos, a ver trabalhos realizados, a ver famílias a mudar comportamentos e no fundo a 

segurança social podia perfeitamente fazer aquilo que nós estamos a fazer, não é só 

dar dinheiro mas sim ajudar as pessoas a outro nível. 

Cibele – Vocês tiveram este acolhimento por parte das diversas instituições e 

nunca sentiram algum tipo de instrumentalização, ou seja, que também eram 

usados para mostrar.  

Júlio - Sim, também aconteceu, naturalmente. 

Mariana– Sim, eu lembro-me que aconteceu e para mim isso também foi bom. Por 

exemplo com o projecto da ludoteca que foi único na altura, eu fui fazer muitas 

comunicações em diversos sítios porque realmente o projecto era inovador. Depois 

não havia dinheiro para fazer isto, nós usávamos o nosso carro e gastávamos o nosso 

dinheiro mas também nos dava algum gozo, nós enquanto Mais Vida, mostrar às 

pessoas que é possível fazer muitas coisas sem se ter as condições ideais e nós 

trabalhámos sempre sem ter as condições ideais. E quando íamos mostrar o trabalho 

que estávamos a fazer era bom porque também nos dava muita visibilidade, havia 

uma troca. 

Maria – Até ai o Dr. Alfredo, muitas vezes ele ia dar uma formação e o dinheiro que 

recebia ele dava-o à Mais Vida 

Júlio – sim, mas fomos utilizados, há umas situações sem dúvida. Neste sistema de 

troca há, é claro, alguma reciprocidade. Aliás houve aqui um clima de não 

reciprocidade em determinada altura que teve a ver com a sede e que ia terminando 

muito mal. Lamentavelmente havia pessoas que entendiam que as coisas deviam ser 

de outra forma. E posso dizer aqui em frente aqui a estas senhoras que tive que dar 

eu “o couro ao manifesto” e senti-me utilizado. Não tenho a menor dúvida mas tudo 

bem era para o interesse comum na altura. Mas um outro que é muito importante, foi a 

forma como nós desde a fundação crescemos e o que utilizámos e aproveitámos a 

partir da Mais Vida. Eu posso falar por mim, não tenho problemas, eu construi-me 

muito até em termos profissionais, muito a partir da Mais Vida. Se hoje tenho alguma 

projecção e impacto social junto da comunidade gouveense também é fruto do 

trabalho que a Mais Vida me foi proporcionando. 

Mariana– eu sinto que cresci enquanto pessoa. Eu sou uma pessoa melhor hoje e 

porque tenho que reconhecer que sempre tive á minha volta pessoas extraordinárias, 

mesmo a nível pessoal porque a relação com a Mais Vida ia além do profissional. 

Portanto havia uma troca entre nós. Nós tivemos sempre um princípio que é: a Mais 

Vida nunca se identificou com nenhuma questão ou partido político, sempre fomos 

isentos. Cada um de nós tem mas na associação não. Por exemplo, não emprestamos 

material para manifestações nem nada disso.  Portanto esta é a nossa postura. E até 

hoje, posso garantir que nunca aconteceu beneficiarmos mais esta ou aquela pessoa 



17 
 

só porque ela é nossa amiga, isso não acontece. Quando contratamos alguém e 

fazemos entrevistas, nós dizemos às pessoas que não vamos pelos currículos mas 

sim pela filosofia e pelo perfil que a pessoa demonstra para o trabalho. Às vezes 

apareciam aqui técnicas com bons currículos só que depois em termos práticos eram 

uma desgraça. Portanto acho que esta é uma família grande, unida, mas que com 

todas as discórdias, quando é necessário está junta. 

Júlio – Existe muito respeito mútuo, têm um perfil de liderança forte, respeitável, com 

uma pessoa que tem uma formação excepcional a todos os níveis, política, etc. 

Porque a verdade é que quem lidera tem que saber conjugar por vezes interesses 

muito divergentes e que exige que se tenha uma formação política. Ele tem de facto 

uma capacidade de encaixe e de dar a volta às situações que a gente até acha piada.  

Cibele – Mas a mim parece-me que ele faz muito a ponte com outros locais e 

outras experiências o que foi positivo… 

Mariana– Nós crescemos com esta ideia de que nós criámos muitos projectos que 

estão por ai, a ideia era inicialmente cria-se depois põe-se a andar. E ele fez isso, e 

houve uma altura que ele era presidente e percebeu que tudo girava à volta dele, do 

protagonismo dele, depois tivemos outro presidente mas é claro que ele está sempre 

na retaguarda e está sempre presente. Agora a verdade é que ele próprio fez isto, o 

que é verdadeiramente fantástico. Ou seja, fazer tudo isto e depois conseguir estar 

presente em todas as reuniões que fazemos, é muito raro falhar, isto porque ele sabe 

que é um elemento indispensável. Temos muitos projectos e por vezes existem 

conflitos e ele sabe moderar isto, aprendemos muito com ele a resolver também os 

conflitos internos entre nós. Não vamos dizer que é tudo um mar de rosas, pois 

também atravessámos muitas vezes momentos muito difíceis e de relações 

interpessoais, agora isso eu acho que é sempre bom porque nos ajuda a crescer e a 

mudar, agora ele consegue ser essa ponte entre todos nós. 

Ana – E as saídas ao exterior é muitas vezes uma fonte para depois chegar aqui e 

falar de outras experiências e partir para a construção de novos projectos. 

Mariana– Eu até costumo dizer que ele não existe, de facto. Por exemplo, ele criou na 

Mais Vida um fundo social para ajudar as pessoas mais carenciadas. Enquanto não 

tivemos contabilidade organizada era fácil, nós pagávamos às pessoas daqui e dali. 

Quando começamos a ter contabilidade organizada foi muito problemático porque tudo 

tinha que ser justificado e contabilizado, e foi muito difícil convencê-lo a ele de que 

tinha de ser assim porque ele não gosta da formalidade mas ele deu a volta e 

conseguiu. Porque nós tentámos várias coisas. No início optámos pelo seguinte, 

pagávamos às pessoas, pedíamos para trazer as despesas e nós ficávamos com os 

documentos na Mais Vida Na farmácia as pessoas usam uma guia que o médico 

passa para um ano e a Mais Vida vai pagar mas se não houver dinheiro ele (Dr. 

Alfredo) passa um cheque do bolso dele. Isto só para dizer que um homem que faz 

isto é de facto…quando ele sair daqui toda esta gente vai sentir. A Mais Vida, se nós 

hoje temos esta generosidade e entrega a um projecto é perante um homem destes. 

Maria- Atenção, é que desde o início quando se falou no PIPS, foi quando de facto se 

começou a trabalhar em intervenção precoce foi quando se começou realmente a 

trabalhar em equipa. E por exemplo aqui na da Ana Patrícia Jota, eu comecei a 
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perceber que o que ele faz aqui é ajudar realmente. O que for preciso fazer e comprar 

ele faz. Havia ali um menino que precisava de óculos e ele comprou os óculos do 

miúdo. Outro não tinha bolo de anos e o Dr. Alfredo apareceu com um bolo de 

aniversário, enfim. Profissionalmente aprendi a partilhar e com a experiência 

profissional de outros colegas e acho que só se aprende com uma pessoa que tem a 

postura que o Dr. Alfredo tem. Ele não diz, ele faz. Nós somos incapazes de lhe dizer 

que não. 

Mariana– Ele na Mais Vida, actualmente, só está nas reuniões. Eu vou sentir mais 

falta dele é na tal gestão de conflitos, a ouvir as pessoas, enfim não sei como vai ser. 


