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E No seu curso… disse-me na altura que era médica de Saúde Pública… Podemos começar 

por aí, se durante o curso houve alguma abordagem das questões da sexualidade… imagino que 

sexualidade não, mas do planeamento familiar ou das questões da família, como é que… vocês 

também tinham uma certa abordagem da comunidade, para trabalhar na comunidade… Lembra, 

como é que foi, começando na sua formação? 

 

R Pois… a minha formação básica, Medicina não me deu nada… nesse campo. Não se falava, na 

altura… obstetrícia, era uma cadeira que se ocupava exclusivamente da gravidez e do parto … não se 

falava. Depois, quando fui para a Saúde Pública, efectivamente aí, já houve alguma abordagem.  

 

E Sobretudo porque SP era uma área de especialidade... 

 

R É uma especialidade. Dentro da Medicina. Aí já houve alguma abordagem quer na área do 

planeamento… quer na área do trabalho na comunidade, mais no sentido dos grandes planos, porque a 

área da SP é a área que efectivamente tem que pensar na sociedade como um todo e não apenas no 

indivíduo, como é costume na medicina tradicional. De qualquer forma, antes desta formação, desta 

especialização em SP eu tive oportunidade de fazer um curso de Saúde Materna e Saúde Infantil, em 

França, curso esse que me deu muitas perspectivas, quer na área da sexualidade, quer na área da 

comunidade como um todo. 

 

E Em França, isso já era um assunto incluído?... focado? Estamos a falar em que altura?... 

 

R Estamos a falar de… 1968… A perspectiva era alargada, era diferente apesar dos franceses 

serem muito individualistas. Os mestres do curso eram pessoas todas ou quase todas, vindas de fora. Da 

Índia, da América, da América do Norte, do Sul, portanto, países onde realmente a perspectiva era já, 

nessa época, alargada.  

 

E Quando volta, quando faz a sua especialidade, quando termina, depois… 
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R Terminei em 71. E depois comecei logo a seguir, a entusiasmar-me pela área da Educação para 

a Saúde, na qual… que é uma área que tem muito que ver com a sociologia… fui bastante autodidacta, 

estudei muita coisa de sociologia, aprendi inclusive em vários livros básicos da sociologia e da psicologia, 

e também, depois, tive  a sorte de ter oportunidades de ir fazendo pequenas formações, seminários… 

Houve alguém na Alemanha que se interessou pelo nosso país e que me convidava quase que 

anualmente para seminários de Educação para a Saúde. 

 

E Não havia nenhum problema? O regime não controlava essas suas saídas, mesmo em 

termos do curso? Tinha liberdade de se deslocar… 

 

R Não tive problemas. Nesse campo, não tive problemas. E realmente, esses seminários 

ajudaram-me imenso a ter uma perspectiva de Educação para a Saúde, no sentido do trabalho na 

comunidade … porque é que se deve fazer isto, porque é que não se deve fazer aquilo, etc.… A SP é 

muito planeamento mas relacionada com a perspectiva holística do ser humano e focalizada na 

prevenção. As experiências de campo que já tinha foram também fulcrais na minha formação. 

 

E Estava a trabalhar onde? Depois… como é que foi o início da sua vida profissional? 

 

R Fui trabalhar para a Madeira e aí pude começar a pôr em prática algumas coisas, mesmo alguns 

princípios da formação no Centre Internationale de L´Enfance. 

Naquilo que eram os equivalentes aos Centros de Saúde?... 

Não, não eram. Eram os Dispensários Materno- Infantis. Eu fui chefiar os serviços, logo nessa altura 

mas… mas meti-me a fazer coisas extras tais como: colaborações com a pecuária, com a agricultura… a 

nível local; experiências de áreas muito, muito carenciadas … Criaram-se mesmo, zonas experimentais. 

Depois a seguir vim para Lisboa e… 

 

E Quais eram assim as grandes preocupações da SP, nessa altura? 

 

R A SP, nessa altura estava muito, muito preocupada com a Saúde Materna e a Saúde Infantil. 

Estava mesmo muito preocupada. (00:07:00) Porque tínhamos umas taxas de mortalidade infantil muito 

elevadas. Chegou a ser quase 80/1000 na Madeira, mas aqui no Continente também tínhamos taxas 

altas… E portanto, naquela altura também comecei aqui a trabalhar muito coma Extensão Rural...Eram 

aqueles cursos para mulheres rurais, promovidos pelo Ministério da Agricultura, por uma célebre 

engenheira, com quem eu trabalhei muito, engenheira Hélia… e ela começou a perceber que essa 

mulheres se interessavam mesmo por saúde da grávida, da criança, etc... foi uma área que foi 

desenvolvida em estreita colaboração. Eu dava-me bem com ela e depois consegui criar a nível de cada 

distrito, a ter uma enfermeira responsável pela ES e quando ela não podia dar resposta a todos os 
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pedidos, podia encontrar no distrito outras enfermeiras que estivessem perto da zona onde estava a 

Extensão Agrária, chamava-se Extensão Agrária. 

 

E Era um projecto de colaboração entre os dois ministérios?... 

 

R Exactamente. E pronto. Aquelas mulheres aprendiam coisas tais como: a tratar as crianças, os 

princípios básicos, ou a defender que os partos não fossem em casa, todas essas coisas… 

 

E E havia alguma perspectiva de controlo da natalidade, ou nenhum… ou isso não se 

falava? 

 

R Isso era assim uma coisa…, mas muitas mulheres pediam conselhos nessa área. Na Madeira, 

por exemplo, havia mulheres que perguntavam como é que podiam fazer e tomavam medidas às 

escondidas dos maridos. 

Aqui, as mulheres já estavam mais preparadas, e as enfermeiras podiam explicar mas remetiam muito 

para o médico. Elas explicavam a história das temperaturas… e para além disso, remetiam muito para o 

médico. Já havia. Clandestinamente, mas já havia. Sim, sim. 

 

E E qual é assim a primeira vez que o assunto se torna mais público?... Estamos antes do 25 

de Abril. De alguma forma o 25 de Abril representou um marco, uma mudança… logo, ou não 

representou?... 

 

R Representou, mas repare que o Dr. Albino Aroso criou o planemamento antes...era oficial, era 

oficioso?! Mas fazia-se… nos Centros de Saúde (00:10:21) 

 

E Houve alguma discussão na Assembleia? Lembra-se de alguma coisa, dessas questões 

do controlo da natalidade, mesmo antes do 25 de Abril?... 

 

R Eu não sou capaz de dizer muito concretamente, mas a nível da Direcção Geral de Saúde as 

coisas eram “faça-se”, “facilite-se”, “promova-se”… sem fazer grandes perguntas. 

 

E Eram essas, no fundo as instruções que tinham da parte da Direcção... 

 

R Sim, sim… Tanto orientações para fazer… Havia um equilíbrio entre uma coisa e a outra. E digo-

lhe uma coisa: muito antes, mas muito antes do 25 de Abril, uma organização cristã em Buarcos 

promoveu um seminário sobre PF e aborto. E uma das pessoas que estava lá era o actual cardeal 

patriarca. Estava lá, não sei se foi convidado por aquela organização, e estavam lá pessoas que diziam: 
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“aborto não, nunca, nem que nasçam aleijadinhos… super aleijadinhos, seja o que for, deixem-nos 

vir…não podemos matá-los”. E vozes de outras pessoas também católicas… 

 

E No fundo a igreja católica queria a discussão dessas coisas, primeiro que todas as 

outras… 

 

R Eu não sei se aquilo foi promovido pela igreja católica… acho que não foi, foi pelos Evangélicos, 

que eu não me lembro já o nome deles. Tinham lá pessoas o mais pró-aborto, tinham outras totalmente 

contra e tinham outras cujo equilíbrio estava entre… pronto, há circunstâncias que... há outras que não se 

justifica. Isto muito antes do 25 de Abril, para aí uns 6 ou 7 anos. 

 

E E na altura já tinha vindo da Madeirae foi logo para a Direcção Geral ou continuou a 

trabalhar… 

 

R Fiquei a trabalhar no Instituto Maternal. 

 

E Era uma organização central? Sedeada em Lisboa… 

 

R Era uma organização central que não tinha ligação directa à Direcção Geral. Era um Instituto 

completamente autónomo. Aí eu fiz de tudo um pouco. Estava num departamento que tinha que ver com 

a Saúde Pública, mas mais virado para a Educação para a Saúde. Depois fazia supervisão… de vez em 

quando… foi quando eu desenvolvi o tal projecto com a Agricultura… andava muito pelo país. Corria 

muito o país de norte a sul. E estava também a fazer trabalho a nível do Instituto Maternal… 

 

E E essa estrutura desaparece… 

 

R Depois com o 25 de Abril a estrutura acabou… foi para a Direcção Geral da Saúde. E o que era 

aquele embrião de Educação para a Saúde, cuja chefia era de uma colega minha… depois ela por razões 

pessoais deixou a chefia e era então o serviço de Educação para a Saúde… 

 

E Estamos mais ou menos no pós 25 de Abril… 

 

R Não. Isto é antes. Ah, pois… deixe-me ver…  

 

E É um nome já muito moderno… 

 



 

5 
 

R Na altura, no princípio não se chamava de Educação para a Saúde… Era o Serviço de Educação 

Sanitária. Exactamente… muito virado ao princípio para a Saúde Materna / Saúde Infantil e Saúde das 

populações. Saúde comunitária…e depois foi alargando muito mais para a promoção da saúde.  

 

E E então em termos dos aspectos que se recorda assim como marcantes… quais são, 

depois do 25 de Abril, o que é que vem marcar novas decisões… legislação… ou documentos, ou 

projectos? O que é que é assim, ou começando aí que recorda como sendo mais marcante? 

 

R Eu penso que houve várias coisas que foram positivas e que foram acontecendo desde a 

abertura das mentalidades, desde uma conjunção de forças… coisas que às vezes nem se dava por 

elas… as pequenas conquistas, às vezes eram discretas, mas que permitiam realmente alargar as vistas. 

Por exemplo, o facto de a Escola de Saúde Pública ter incluído uma disciplina de Educação para a Saúde 

no curso dos médicos. Uma conquista! O facto, por exemplo de o Serviço Médico à Periferia e a 

preparação desses jovens médicos, naquelas não sei quantas horas que lhes davam de formação havia 

um moduluzinho de 6 horas que era educação para a Saúde. Tudo isso veio criar realmente numa classe 

que é difícil de atingir em coisas novas e que por outro lado é “eu sou eu”, “eu trato”… tudo muito 

individualizado, criar um espírito de “é preciso trabalhar em equipa”, a enfermeira, o próprio administrativo 

ou administrativa é extremamente importante, numa equipa num Centro de Saúde. Estas coisas foram 

criando, realmente, modificações importantes no espírito das pessoas. Eu colaborei também em 

alterações no currículo de enfermagem e foram lá introduzidas coisas extremamente boas, extremamente 

positivas para uma abertura da mentalidade que, contudo, já era muito mais aberta que a dos médicos, 

mas abriu ainda mais. Houve até da parte das escolas de serviço social, embora fosse o curso mais 

virado para a comunidade, dentro dos trabalhadores clássicos da saúde era o curso mais aberto de 

espírito, mais aberto para o exterior, mas com uma certa incongruência… porque era aberto para o 

exterior, mas depois era muito centrado nos “casos”. O “caso individual” e o “caso familiar”. 

 

E Não se tinha aquela perspectiva mais comunitária, ainda… mais global… 

 

R Mas abriu-se, abriu-se. 

 

E E quem eram os protagonistas dessas mudanças? Quem é que no fundo as promovia? 

Eram coisas feitas pelas próprias pessoas… que acreditavam… 

 

(off record/A pedido do entrevistado).  

R Mas por exemplo, depois houve pessoas, e estou a lembrar-me por exemplo de uma enfermeira 

do Porto que foi uma activista do Planeamento Familiar, durante muitos anos, ela trabalhava na APF, 

como voluntária, era enfermeira num Centro de Saúde no Porto, mas era uma mulher, pronto… estas 
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coisas na altura contavam, era uma mulher que tinha muito ascendente, casada com um médico… foi ela, 

por exemplo que fez esse trabalho que eu fiz aqui, ela fez na escola das assistentes sociais do Porto. Foi 

ela que foi lá várias vezes e que falou e que sugeriu e que não sei quê… que depois introduziram aquela 

perspectiva no currículo. Digamos que houve várias pessoas que tiveram idêntico mérito noutros meios. 

 

E Era mais assim do que em termos dos partidos políticos… esses não traziam muito… não 

tinham grande papel… 

 

R Era mais um saber que alguém tinha feito e “então também vamos fazer…” ou porque havia um 

conhecido do conhecido, mas o que é certo é que essas coisas foram influenciando, foram motivando 

para a mudança... 

 

E Sobretudo o que se fazia era mais ou menos em termos do Planeamento Familiar, ainda 

não se falava muito em Educação Sexual, muito menos na escola, ou já se iam fazendo coisas nas 

escolas?... Para além do currículo. Falou concretamente na mudança do currículo, mas nas 

outras… 

 

R Por exemplo… a partir das enfermeiras que foram destacadas para o trabalho dos tais cursos 

com as mulheres da extensão rural eu consegui que a nível central aceitassem que essas enfermeiras 

também trabalhassem com outras entidades. E começaram a ser extremamente requisitadas por escolas 

para ir falar sobre… saúde infantil ou sobre a “Saúde” não se lhe chamava Educação Sexual, era mais 

sobre “os bebés, as mães, gravidez”… 

 

E Planeamento Familiar… 

 

R Metia-se. Aquilo era a porta de entrada. Houve muitas enfermeiras dessas que fizeram imenso 

trabalho com escolas e com professores nesta base. E muitas vezes os professores diziam: “ah, a 

senhora enfermeira começa, nós continuamos…” Mas só alguns o faziam. A maior parte encostava-se às 

palestras das enfermeiras, e isto pegou demasiado e depois tivemos o trabalho de dar-lhe a volta, porque 

a gente queria era que os professores assumissem. O que eles queriam era que fosse lá alguém falar. E 

muitas vezes era: “ah venham cá falar agora sobre alimentação”, “ah, venham falar prevenção tabágica” e 

depois, estranhamente, ou não, aquilo acabava a falar de Planeamento familiar, ou de como é que os 

bebés nascem… Não havia compartimentos estanques. Alguém que fosse falar de alimentação podia 

perfeitamente estar aberto a tudo o que eram questões dos jovens. E normalmente até se usava muito a 

caixinha dos pedidos de esclarecimento. De viva voz, às vezes era difícil e nos papéis os miúdos punham 

aquilo que os preocupava. Usávamos essa técnica. 
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E E depois, mais tarde, já depois do 25 de Abril, em termos das grandes mudanças, dos 

grandes momentos de discussão há assim alguns momentos que sejam mais polémicos que 

sejam de discussão pública… alguma coisa que lhe pareça de realçar? 

 

R Houve.  

 

E Há a discussão do aborto. Não sei se é… 

 

R Sim. E antes disso…Isso também porque, pronto… oficializou-se o Planeamento Familiar, 

fizeram-se centenas, de formações na Direcção Geral da Saúde. Os cursos eram centralizados na 

Direcção Geral da Saúde para enfermeiras e médicos e assistentes sociais, sobre Planeamento Familiar. 

E havia sempre no meio destas coisas algumas discordâncias, ou havia pessoas que diziam que se 

ultrapassava aquilo que era lógico fazer-se; e que as enfermeiras impunham processos de Planeamento 

Familiar e que só falavam naqueles que gostavam… Isso, dizia-se este mundo e o outro, cobras e 

lagartos… eu penso que momentos marcantes terá havido vários. É assim um bocadinho difícil… A vinda 

de pessoas de fora, cá, tinha sempre algum impacto e estimulavam as coisas de modo a que jornalistas 

pudessem falar com essas pessoas. Fazer coisas para mexer, para activar junto da população em geral: 

televisão… faziam-se alguns debates na televisão. Tentava-se fazer com que as coisas não ficassem 

apenas nas quatro paredes do Centro de Saúde e nas consultas de Planeamento familiar. E portanto 

havia um alargamento, um estímulo para alargar… e depois havia… Eu penso que o grande abanão foi o 

aparecimento da Sida. (30:00) 

O aparecimento da Sida foi o grande abanão em relação a falar-se abertamente da sexualidade, falar-se 

abertamente do preservativo, em pôr de um lado os métodos, mas que não eram de forma nenhuma 

preventivos da Sida e depois no contexto… o preservativo… Acho que foi um momento histórico. 

 

E Foi esse medo social desse contágio que fez com que as pessoas começassem a falar 

mais abertamente e a pensar… 

 

R Sim, sim, sim… 

…E fez com que as próprias organizações acordassem para esse aspecto… e a escola… 

 

E Como é que as coisas depois se passaram? O papel do Ministério da Saúde… quando é 

que vocês começaram a relacionar, quando é que essa relação começou a acontecer? 

Entretanto, não foi coincidente, foi anterior… portanto isto data de… 1988. Isto foi… 

Isso é mais tarde… 94, creio… Plano Curricular. Este foi primeiro. Isto é uma coisa feita pelo 

Ministério da Saúde… 
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R Pelo Ministério da Saúde… 

 

E Mas era para trabalhar na escola… nas escolas. Diz aqui: 6 a 15 anos… 

 

R 1993 

 

E Pois… 

 

R Estava no Ministério da Saúde a Drª… a única mulher que foi ministra da Saúde… 

 

E A Leonor Beleza?... 

 

R A Leonor Beleza, que tinha como assessora a Dra Ana Vicente, uma grande defensora do 

Planeamento Familiar, quando surgiu a ideia de fazer  - e o grande erro, quanto a mim, visto não ter 

pegado, foi que houve uma conversinha de pé de orelha da Leonor Beleza com o então, já não me 

lembro quem era, nessa altura o MS elaborou um currículo de ES para a escolaridade básica com a 

participação de técnicos de várias áreas: Saúde adolescentes, Saúde Mental, Psicologia, Sexólogo, SP e 

ES. 

 

E No tempo da Leonor Beleza, penso que era o Roberto Carneiro. 

 

R …Uma conversinha de pé de orelha: oiça, nós queríamos fazer isto assim, assim, o que é que 

acha? E ele disse sim senhor, mas depois por trás dele, havia os grandes empatas do Ministério da 

Educação que eram dinossauros, completamente anquilosados e que diziam sim senhor, mas depois 

travavam as coisas à sua maneira, e travavam-na mesmo!... Essa é que é a realidade.  

 

E E portanto, isto não avançou… ficou a marinar… 

 

R Ficou a marinar, ficou não sei quê e… 

 

E Havia também outras forças que se opunham… quais eram assim as duas forças 

opostas? 

 

R CONFAP, aquela Dra criaturinha maluca que esteve lá não sei quantos anos, já tinha os filhos na 

faculdade e ainda era da Confap… 

 

E Maria João Boleo, não era ela? Ou pelo menos foi ela que me falaram… 
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R Não, era uma outra… outra, igual a essa. Em termos de espírito anquilosado, era igual. 

Portanto… 

 

E Era a CONFAP p que se opunha; Igreja católica… 

 

R Era a CONFAP que se opunha, era a igreja católica, alguns desses técnicos mais conservadores 

do Ministério da Educação que eram ultra conservadores e católicos no mau sentido e, portanto, as 

coisas ficaram… eram demasiado progressistas para a altura, o ambiente não estava ainda preparada. 

Essa é que é essa. 

 

E Havia alguma rede de pessoas que falavam umas com as outras, que se organizavam, 

faziam as coisas andar? Lembra-se assim de pessoas que apareciam como sendo… De alguma 

forma  perguntar se os protagonistas que têm sempre impulsionado a Educação Sexual, há assim 

alguém?... 

 

R No Ministério da Educação havia pessoas … eu lembro-me de uma pessoa interessada e 

progressista… ela foi casada com o padre Fanhais. Ela foi casada com o padre Fanhais. Não me 

pergunte o nome dela que eu não sei. Essa mulher foi extraordinária, teve um papel… muito positivo. 

Houve muitas escolas ainda que pegaram nisto, sem ser oficial, pegaram nisto e começaram a tentar que 

os professores se embrenhassem num trabalho com os alunos mas houve várias pessoas que 

discretamente trabalharam muito bem e deram um importante contributo.  

 

E A APF de alguma maneira, também trabalhou nisto ou isto foi só do Ministério da Saúde? 

 

R A APF não trabalhou propriamente na elaboração do currículo. Foi só o Ministério da Saúde. Na 

altura havia duas correntes: uma, era a corrente que tinha que haver uma disciplina de Educação para a 

Saúde; e a outra corrente, da qual eu era muito, muito adepta, que era: introduzam-se coisas em todos os 

currículos. Está-se a ensinar Matemática e está-se a ensinar Saúde ao mesmo tempo. E começava-se 

até pela maneira dos miúdos se comportarem… Por exemplo, nós, quando lançámos um projecto na 

escola de Samora Correia, no qual o António Marques teve um papel importante, era o responsável do 

projecto, a nível da Direcção Geral de Saúde. Uma das coisas que, no primeiro dia que entrei na escola vi 

foi os miúdos loucamente aos berros e aos gritos na entrada e vi letreiros a dizer «não» por todas as 

esquinas da escola… quando cheguei ao carro (tínhamos ido os dois) eu disse: António, o trabalho pode 

não chegar a ensinar aos meninos como é que se devem alimentar, e às famílias como é que devem 

alimentar os meninos, mas uma coisa te digo: tu tens que acabar rapidamente, arranjar maneira de 

acabar rapidamente com a gritaria dos miúdos e com os «nãos» da presidente do Conselho Directivo por 

tudo o que é canto. Os miúdos só têm lá «nãos»; é claro que depois fazem o contrário. «Não podem falar 
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aqui» - não falavam; berravam. E o que é certo é que isso acabou. Ao fim de seis meses do projecto 

começar eu fui a uma reunião lá na escola e que diferença!!! Eu entrei e os miúdos todos: bom dia, bom 

dia. Todos a falar normalmente. Seis meses. Foram seis meses de projecto. Essas coisas são para mim 

Educação para a Saúde. Educação para a Saúde não é «não podes fumar», «não deves fumar» e «não 

deves fumar por isto e por aquilo e aqueloutro…» Entra num ouvido e sai pelo outro. Isso para mim não 

era educação para a Saúde.  

 

E Como é que vocês se conheciam uns aos outros? Como é que a Manuela conhecia o 

António ou o António conheceu o Duarte? Como é que as pessoas, no fundo, se ligavam umas às 

outras? 

 

R Íamo-nos conhecendo… Eu conheci o António porque alguém me falou no António e depois o 

António candidatou-se à Direcção Geral de Saúde. E depois, foi pela minha mão, e tenho muita honra em 

dizer, foi pela minha mão que entraram jovens naquela casa e profissões que não médicos. Apanhei 

muito na cabeça… dos outros colegas. Mas felizmente tive directores gerais que eram de mente aberta. A 

socióloga, a Elizabete; a Regina Silva Pereira, enfermeira. Até enfermeiras eram difíceis de entrar 

naquela casa!... Estiveram todos a trabalhar comigo, um antropólogo, o António Marques, sociólogo… até 

tivemos uma jurista no serviço. 

 

E Esses eram técnicos e o papel dos técnicos era também muito importante… 

 

R Então não era!... Eu sem uma equipa capaz, não teria feito nada. É evidente. Ou teria feito muito 

pouco. E realmente a equipa era de gente… depois propus criar uma estrutura de ES, que depois alguém 

a seguir a mim destruiu, mas… pronto, tudo bem. Criei uma rede de Educação para a Saúde em todo o 

país com equipas a nível distrital e a nível concelhio. Equipas em que todas elas tinham elementos de 

várias formações. Portanto, a equipa distrital promovia mais coisas através dos jornaizinhos da zona, 

acções junto com equipas de outras áreas – serviço social, segurança social – com escolas, com ESE. 

Estou-me a lembrar, por exemplo… foi desenvolvido um trabalho com a ESE do Porto, com a ESE de 

Coimbra, com a ESE de Aveiro… 

 

E Mesmo antes da produção deste documento, foi antes disso… Isso é que permitiu depois 

chegarem até aqui. Foram fazendo… 

 

R Ai… era… conheces fulana, sicrana, não sei quê?... e depois as pessoas encontravam-se e 

tinham um pensamento comum, e tinham uma maneira de agir que era entrosante. 

Encontravam-se como? Em seminários, ou escreviam para revistas, ou?... 
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Sim, sim. Fizemos muita formação pelo país e convidávamos pessoas de outros serviços para além dos 

seminários anuais de ES. 

 

E Os seminários não tinham importância nisso… 

 

R Era tudo um pouco. Fazíamos um encontro anual das equipas da Educação para a Saúde e 

havia sempre, sempre, sempre gente de outros ministérios que era convidada. Sempre, sempre… 

 

E Vocês falavam nas vossas experiências, nesses encontros?... do que andavam a fazer… 

 

R Das experiências, discutiam-se princípios teóricos… porque… a Educação para a Saúde não é 

uma ciência, mas vai beber às ciências… é a sociologia, a psicologia, a pedagogia, etc. e a medicina 

também… tudo isso traz um apport que é era extremamente importante e depois, desenvolvemos coisas 

giras que tinham que ver, a nível dos distritos, com teatro, ou teatro de marionetas para crianças, para os 

jovens… quero dizer… tentámos muito aprofundar coisas tinham um cariz mobilizador…e eram 

inovadoras, pôr em prática coisas que não era o “papaguear”, não era a transmissão de conhecimento da 

maneira clássica que é aquela que muitas vezes é a mais difícil de aceitar, é mais lenta  a actuar, é a 

menos motivadora para a acção. 

 

E E dentro dos centros de Saúde, há assim alguém que se tenha destacado… ou em termos 

de trabalho, no terreno… 

 

R Tanta gente, tanta gente…Houve gente brilhante, que fizeram coisas maravilhosas, pronto… a 

minha cabeça agora vai logo para o António Cardoso Ferreira, mas houve vários Antónios Cardoso 

Ferreira por este país fora. 

 

E Esteve no Alentejo, ele primeiro esteve no Alentejo… 

 

R Esteve no Alentejo e agora está em Gouveia. Esteve também em Viana do Castelo, no distrito de 

Viana do Castelo. (45:00) 

Ele, a mulher dele, a enfermeira que trabalhava com eles em Mértola que era uma mulher extraordinária. 

Houve gente muito gira, uma enfermeira e uma médica, também em Braga, fizeram um trabalho 

excelente, excelente, numa zona que é extremamente difícil, com um predomínio da igreja católica e 

onde a taxa de natalidade é mais elevada, etc. fizeram um trabalho fantástico. Aquelas duas mulheres… 

fantástico. Uniram-se a gente muito gira. Católicos também. Ela própria, médica é católica… isso nunca 

impediu que ela falasse abertamente sempre nas coisas. Eu própria fiz uma acção formação, juntamente 

com a Profª Laura Aires, já na área da Sida, em Braga, em que tive a enorme surpresa de ter um padre a 
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defender que se falasse no preservativo aos jovens e duas professoras que eram contra. (46:20) Depois 

às tantas houve um dia em que ela não pôde e disse: “nunca pensei vir aqui ouvir um padre da minha 

igreja dizer o que o senhor disse”. Era um padre que trabalhava com os jovens!! 

 

E E em termos das organizações… 

 

R Em todo o país houve gente maravilhosa. Se calhar eu sou capaz de lhe dizer, eu tive enormes 

surpresas porque dos quadrantes políticos (que a gente acabava por saber onde é que as pessoas se 

situavam) dos quadrantes políticos mais diversos - centro-direita, PS, esquerda-esquerda-esquerda, 

anarquistas –, tive gente  muito maravilhosa a fazer coisas muito bonitas. Claro que depois alguns terão 

tido menos savoir-faire e, portanto, tiveram contestação, outros foram mais soft e conseguiram, dessa 

maneira, conquistar a quem era anti-planeamento familiar, anti-sida, anti-tudo…É natural. 

 

E Em termos dos políticos e das organizações. Em termos dos políticos, acha que há assim 

alguém, que independentemente do partido, que se destaque no que fez avançar, no seu 

protagonismo? 

 

R Se calhar, de uma forma geral eu daria o exemplo da Dra Leonor Beleza é PSD e eu gostei 

imenso de trabalhar com ela. Foi uma mulher com muita cabeça. Foi a primeira que se mostrou contra o 

reino dos médicos e, por isso, teve problemas, e foi uma mulher com um espírito muito aberto e que 

apanhou muito a área da educação para a saúde. Depois, é evidente que as coisas passavam-se, não 

muito a nível ministerial, mas mais a nível da Direcção geral da Saúde, e aí foi mais fácil trabalhar com 

pessoas de esquerda do que com pessoas de direita. Mas trabalhei bem com todas, mas terá havido 

alguns Directores Gerais que eram excessivamente cautelosos. E lembro-me, concretamente, de dois 

que quando eu levava propostas de coisas mais avançadas “ai Drª, temos que ter cautela, e não sei quê, 

porque não vamos levantar celeuma...” 

 

E E assim pessoas, personalidades ou mesmo organizações que eram frontalmente contra. 

Que assumiam isso publicamente, que se assumiam contra e que vinham à discussão pública 

afirmar-se contra… 

 

R Não terá havido assim propriamente… claro que depois há sempre uns queixinhas, há sempre… 

forças contra, sobretudo ligadas à Igreja Católica. 

 

E Nós agora temos alguns movimentos. Há o Movimento de Defesa da Vida e outros que se 

afirmam totalmente contra 
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R Sim… Reagiam e falavam …e aproveitavam alguns programas da televisão, ou escreviam nos 

jornais, mas nunca nada disso teve assim uma marca, tanto quanto eu sei não teve grandes 

repercussões em termos de Educação para a Saúde e mesmo do Planeamento Familiar e de 

intervenções dos médicos, das enfermeiras. Não me parece que essas coisas tenham sido demasiado… 

eu, até sou franca, para mim, com grande surpresa minha, na altura em que se desenvolveram todas 

estas movimentações relacionadas com a Sida, essa franja esteve muito calma, não apareceu nunca com 

grandes parangonas, com grandes movimentos contra, etc. Depois havia reacções a nível local, em 

determinados meios mais fechados, com grande predomínio de padres com mente muito estreita… Havia 

reacções. Mas a nível nacional, penso que nunca houve assim nada muito chocante. A partir do momento 

em que o PF estava oficializado, trabalhávamos com abertura. No Ministério da Educação é que 

realmente… 

 

E Acha que isso dessa forma… há responsabilidade da parte da escola, terem avançado 

sempre pouco, quer dizer… tirando as experiências que se faziam nas escolas… 

 

R Pessoalmente, culpo o Ministério da Educação. Na altura em que eu estive envolvida neste 

trabalho. Houve depois um outro trabalho, posteriormente em que esteve o António Cardoso Ferreira, o 

António Marques, etc. um grupo muito grande e que houve até umas experiências numas escolas… isso 

também acabou por morrer! Porquê? Porque o Ministério da Educação nunca se envolveu, francamente, 

nisso! Avançavam-se uns passos… e retrocediam outros tantos! (53:12) 

 

E …Eles consideravam que a Escola não deveria ter um papel tão activo? Que era um papel 

mais da família… Porque será que isso aconteceu? 

 

R Eu acho que era um certo medo de assumir as coisas.Eu ainda me lembro de professores 

dizerem: eu estou aqui para ensinar…Geografia, e não tenho que ensinar mais nada. 

 

E Talvez fossem essas reacções também que eles temessem, não é?… 

 

R Não se é nunca professor a tempo inteiro… é-se metade!! 

Depois… o espírito da escola não era um espírito de abertura. E não sei se continua a não ser. Era um 

espírito fechado com… um medo dos pais, atroz. Atroz! Eu acho que se serviam dos pais para eles 

próprios se defenderem daquilo que achavam que era um trabalho extra. Não tenho dúvidas de afirmar 

isto, não tenho.  
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E E acompanhou de alguma forma aquilo que se tem dito actualmente sobre isso…Lá com a 

Comissão…  parece que se produziu um novo relatório, novas orientações… com o prof. Daniel 

Sampaio… 

 

R Tenho lido algumas coisas, mas não sei em que pé é que neste momento estão as coisas. Não 

sei…desconheço se se avançou alguma coisa. 

 

E E em termos assim das…  Eu tenho sempre que perguntar três pessoas que teria que 

entrevistar, importantes… quem é que me recomenda? Tirando o António… Se tivesse que 

destacar três pessoas… até pode dizer mais, mas eu preciso de pelo menos três.. 

 

R Ai meu deus… três pessoas… 

 

E Que tenham sido importantes ao longo da história. Pode ser político, pode ser técnico… 

nos mais diversos quadrantes, não é? 

 

R Sim, sim… quando diz o António é o António Marques?... 

 

E Mas também o António Cardoso Ferreira 

 

R Essa seria uma das pessoas que eu recomendava vivamente. 

 

E Falou-me também na Ana, na Ana Vicente, acha que seria… 

 

R A Ana Vicente também. (off record/a pedido do entrevistado) 

Eu não sei se estão aqui os nomes dos colaboradores… havia uns… naquela altura não se usava… está 

aqui. Grupo de trabalho: Drº Ana Vicente, Manuela Santos Pardal, Orlando Correia, Joana Godinho, 

Alberto Marcolino, Ana Paula Marques, José Pacheco… olhe o José Pacheco era uma pessoa 

interessante… 

 

E Onde é que ele está? Onde é que trabalha? 

 

R Ele é psicólogo. Trabalhava no Hospital de Júlio de Matos, penso que ainda trabalha lá. É 

psicólogo clínico. José do Nascimento Pacheco. Acho que era também um indivíduo interessante. 

 

E Sim. Serviço de Psicoterapia Comportamental do Hospital de Júlio de Matos 
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R E… depois leva esse exemplar. 

 

E Também me têm falado nestas duas pessoas. Exactamente. O Francisco Allen Gomes e a 

Maria da Purificação Araújo. 

 

R Pois… a Purificação Araújo foi… 

 

E Enfermeira, não é? 

 

R Médica. A Purificação Araújo é médica e foi sempre do Planeamento Familiar, esteve na 

Associação, trabalhou sempre na … acho que lhe vão fazer agora, até uma homenagem. A APF vai lhe 

fazer uma homenagem. É uma pessoa interessante, mas eu agora gostava de lhe sugerir alguém… 

 

E Para não ser médico, não é?… 

 

R Alguém do terreno. 

 

E Pois é. Sim, sim. 

 

R Alguém do terreno… 

 

E O António Cardoso Ferreira esteve sempre no terreno, não é? 

 

R Esteve sempre no terreno. Nunca foi dos Serviços Centrais. Nunca 

 

E Sempre andou pelos Centros de Saúde… 

 

R Nunca quis.  

 

E Do Ministério da Educação… não se lembra de ninguém?... 

 

R Lembro-me… lembro-me de várias pessoas… não me lembro é os nomes. 

 

E Então, depois se se lembrar, manda-me por e-mail. Tem o meu e-mail... 

Por acaso se se lembrar de algum nome da área da educação, pode não ser do Ministério. Assim 

mais ligado à área da educação… mesmo que seja professor, ou tenha trabalhado convosco. 

Depois… envia-me por e-mail. Nós também temos o contacto… 
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R Sou tão má para me lembrar… 

Eu agora tenho assim… estou a ver duas pessoas, uma da saúde, outra da Educação que eu poderia 

sugerir, mas como não me lembro do nome delas… eu vou tentar lembrar-me… e mando-lhe um mail. 

 

E Está bem. Continuamos em contacto. Está bem. Não a canso mais, por hoje. Não quer 

dizer que eu não volte… 

 


