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E Estou a fazer a tese sobre as politicas de educação sexual. Definição das políticas. É na Faculdade de 

Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa, é doutoramento. Isto segue uma metodologia, vou-lhe explicar 

como é que cheguei até si: isto segue uma metodologia que é a metodologia da rede, ou seja, as pessoas 

designam-se umas às outras. E, portanto, eu cheguei até si porque alguém a designou dentro das pessoas que 

eu já entrevistei. Depois no final, vou-lhe pedir, também a si, que designe outras. Portanto nomearam-na a si 

porque, em determinada altura do seu percurso profissional, esteve, de alguma forma, ligada… 

 

R  Completamente… 

 

E  Mas, eu queria começar pelo início, ou seja, pelo seu percurso de formação e depois como é que 

começa a trabalhar, como é que começa a trabalhar nestas áreas e quais são, assim, as primeiras coisas para 

as quais é chamada, nesta área da promoção da saúde, vá lá, da Educação e Promoção da Saúde. Podemos 

começar por aí. A sua formação é em que área? 

 

R  Olhe, tenho formação em duas áreas. Como apanhei o 25 de Abril, fiz a formação em Psicologia Clínica, no 

ISPA, entre 74 ou 75 (vai já ver como é que eu sou, …não tenho memória de datas) … e paralelamente em psico-

pedagogia, pronto. Depois, entretanto optei pelo ramo da psicologia clínica e fui logo trabalhar, fui das primeiras a entrar 

no centro de estudos e profilaxia da droga, na área da prevenção – comecei na área da prevenção e na altura 

chamavam-se equipas psicopedagógicas . E os trabalhos que nós fazíamos eram em escolas e fizemos a primeira 

equipa de rua em 78, com o Professor Cândido da Agra. Mas trabalhava ao mesmo tempo em Clínica… trabalhávamos 

na parte clínica, - terapia clínica de jovens - fazíamos fins-de-semana na comunidade terapêutica e eu acompanhei de 

perto a introdução da terapia familiar em Portugal… Portanto, fiz também uma formação nesse âmbito…lembro-me de 

uma data de jornais que cá vieram e do que na altura foi a formação dos membros fundadores da sociedade 

portuguesa de terapia familiar. Pronto, isto foi assim o meu percurso.  

Parei uns tempos na área das toxicodependências. E estive ausente, digamos, dos serviços especializados da droga, 

estive ausente durante quatro anos e tal/cinco anos no Ministério da Educação, exactamente para trabalhar na altura 

com a Dr.ª Catalina Pestana, depois com a Dr.ª Isabel Loureiro e depois entretanto regressei para aqui. 

 

E  Quando vocês começam esse trabalho no PES, quais eram as áreas prioritárias em que trabalhavam?  

Primeiro…a primeira questão…as primeiras…  
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R  É assim, eu fui trabalhar para a área específica das toxicodependências, da prevenção das substâncias 

ilícitas…  

 

E  Porque também começou muito por aí, não é? O PES veio na sequência do projecto VIDA e era… 

 

R  Veio no âmbito de uma coisa que foi lançada, na altura, por um homem que teve a ousadia - na altura – era 

Secretário de Estado o Joaquim…como é que ele se chamava… aquele que escreveu  “Os Caminhos da Educação”… 

 

E  …Joaquim de Azevedo… 

 

R  Joaquim de Azevedo, exactamente. E, na altura, deixa lá ver…já não sei por ordem quem eram os Ministros, 

mas sei que foi aí o grande impulso na promoção da saúde nos serviços da Educação, foi com ele…(4:41) 

(sobreposição de vozes) 

 

E  …São sempre surpreendentes, nunca é tão linear como parece… 

 

R  (…4:46). Investiu imenso ou «delegou» na Catalina – e a Dr.ª Catalina delegou em  nós integrarmos o 

programa europeu das escolas promotoras de saúde, que era uma coisa da OMS, OMS secção Europa. E foi aí que eu 

comecei, pronto, no Ministério da Educação, porque nós já antes fazíamos aqui no SPTT trabalhos com as escolas, 

instituições de menores….A minha especialidade, o que eu mais gostava, e gosto, era fazer projectos de intervenção 

comunitária com jovens e adolescentes, foi a minha experiência piloto, fomos muito inovadores nessa área, mesmo 

entre as entidades europeias e tudo assim um bocado paralelo ao SPTT e ao Instituto, coisas que ainda não estavam 

muito… 

 

E  E nesse tempo da rede das Escolas Promotoras de Saúde integrou-a, então, como elemento do 

Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde?  

 

R  Inicialmente pelo Ministério da Educação. Depois, aquilo foi evoluindo; houve cá uma Conferência 

Internacional - na altura já era Secretária do Estado a Ana Benavente e foi criado o CAN– que era o Centro de Apoio 

Nacional da Rede Nacional das Escolas Promotoras de Saúde, eu fui…integrava o CAN, inicialmente, pela parte da 

educação; e quando …voltei aqui, mantiveram-me, por despacho do Diário da Republica, como representante do 

Ministério da Saúde. Portanto, estive nas duas situações… 

 

E  E qual é o trabalho do CAN, o que é que faziam? 

 

R  O trabalho do CAN, no fundo, era fazer uma articulação, através de formação de Técnicos de Saúde e 

Educação e avaliação dos projectos em implementação,– portanto, havia responsáveis nas ARS todas – nas Direcções 

Regionais de Educação; por sua vez, depois, havia os professores-operadores – que eram os professores de educação 

costar
Highlight

costar
Highlight

costar
Highlight

costar
Highlight

costar
Highlight

costar
Highlight



 

 3

para a saúde – O professor Luís foi também uma das figuras, um dos professores mediadores no projecto, professores-

operadores no tempo do Projecto VIDA e professores na Educação para a Saúde, já na Rede. Pronto, o que é que nós 

fazíamos? Fazíamos a formação dos técnicos, tentando articular as suas…as áreas de intervenção dos dois Ministérios 

– deixe-me dizer assim – no âmbito da promoção e da educação para a saúde, que abrangia muita coisa: as drogas, a 

alimentação, a sexualidade, o VIH, - o que é que tinha mais...?...Havia um conjunto de documentos que tentavámos 

que regulassem, ou regulamentassem as actividades que eram desenvolvidas nas escolas e nos Centros de Saúde. 

Assim conseguimos, em determinada altura, - eram trezentos e tal Centros de Saúde e nós tínhamos duzentos e 

noventa e oito integrados; e as escolas eram seiscentas e não sei quantas. Portanto, foi assim o “auge”, o máximo da 

“coisa”. Era assim uma coisa já muito grande, muito cansativa, muito…  

 

E  …Pesada, não? …O que é que achou? O que é que achou desse trabalho, desde que ele nasceu até ao 

final? 

 

R  Era um trabalho muito cansativo porque nós fazíamos três seminários por ano, com oitenta e tal pessoas, 

numa área…com elementos das Sub-regiões, que eram dos Centros de Saúde, tínhamos a  formação sempre 

actualizada, e foi aí que se começou, – voltando aqui um bocadinho para a parte das Educação Sexual – a tentar 

fazer…um bocado… relançar, relançar aquele documento orientador, – primeiro não, houve outro, calma, estou a falar 

no âmbito da rede –, de Educação Sexual, primeiros contactos com a APF no sentido de ela se responsabilizar por uma 

parte, a formação muito intensiva…para professores e colegas dos Centros de saúde, no sentido de começar a 

abordagem deste tema de uma forma menos escondida. E era isso que a gente fazia, pronto; publicámos documentos 

em várias áreas; tínhamos então um livrinho que indicava quais eram as competências, o que é que tinham de fazer 

…tivemos também um outro que era “O que é que é uma Escola Promotora de saúde?” que era uma coisa muito 

engraçada: o que é que deveria existir ou ser uma Escola Promotora de Saúde? Era assim: 1º ano, 2º ano, 3º ano – e 

as escolas trabalhavam esses conteúdos durante 3 anos e verificavam como ia evoluindo o processo de mudança para 

se tornarem escolas promotoras de saúde …no fundo o processo podia levar até três anos. Depois iam ver o que é que 

já tinham feito e o que é que lhes faltava e depois contactavam com as equipas de promoção da saúde e as equipas 

apoiavam-nos nesses processos de mudança e foi aí que se conseguiu muito, não ainda por decreto – mais tarde é que 

nasce o decreto -  mas, que se conseguiu que grande parte das escolas integrasse a promoção da saúde no seu 

projecto educativo. 

 

E  E todas as escolas que queriam aderir, podiam fazê-lo? Havia um compromisso ou protocolo… 

 

R  Tinham de assumir um compromisso, em que havia um… – como é que hei-de dizer - um conjunto de regras 

que eles tinham de cumprir. Tinham que ter um projecto educativo, tinham de desenvolver actividades, tinham de 

responder às necessidades do sistema…e a determinada altura fizemos um sistema de avaliação das actividades que 

estavam a fazer, tentámos objectivar um bocadinho a avaliação…  
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E  E em termos das áreas de Intervenção que as escolas escolhiam trabalhar – creio que elas, se calhar, 

não trabalhavam todas – quais eram as áreas que prevaleciam, havia algumas que prevaleciam sobre outras ou 

isso não era… 

 

R  Normalmente era mais…quando foi da educação sexual, que nós demos um grande impulso, a educação 

sexual vinha “à cabeça”. Depois, havia coisas em que eles tinham muito interesse, tinha a ver com alimentação e a 

disciplina – a alimentação uma; a disciplina, outra, - e sempre a parte do consumo de substâncias psico-activas, o 

álcool, o tabaco - não eram só as drogas ilícitas… 

 

E  …Pronto, que era equilibrado, que as pessoas iam trabalhando as várias áreas de forma equilibrada. E 

esse papel dos interlocutores que estavam mais perto das escolas, que estavam próximos? Portanto, eles 

faziam a ligação entre o Ministério da Educação, digamos, e a escola… 

 

R  Eram setenta e tal pessoas destacadas para trabalhar nisso; iam às escolas todas quando era necessário, 

quando era preciso; articulavam com outros… por exemplo, na altura era o SPTT…com…os outros ministérios quando 

era necessário… com o IPJ… 

 

E  Acha que esse papel era fundamental? Porque a determinada altura…  

 

R  Obviamente! 

 

E  Mas não seriam muitos recursos? As pessoas também começaram se calhar a “olhar de lado” por 

isso? 

 

R  Eu acho que as pessoas - sobretudo porque se faziam encontros também, duas vezes por ano, de trocas de 

experiências - eu acho que…acho que, toda a gente que tenta fazer-lhes frente, ou inovar – inovar é outra coisa, mas 

pronto - quem tenta fazer isso, gosta de se encontrar e de se sentir apoiado, e  de discutir e ser ouvido – embora esta 

palavra seja mal aceite em educação…  

 

E  …parece que é clínica… 

 

R  Mas…eu acho que isso era importante, porque eram pessoas que iam a todo o lado, ensinavam a discutir, 

lidavam com eles e que ensinavam a fazer as coisas, que os apoiavam, que trabalhavam os materiais com eles…acho 

que, quando é possível ter no dispositivo pessoas que trabalham na proximidade, eu acho que isso é óptimo. As acções 

de formação, por muito que sejam práticas, não chegam, pode ser importante apoiar práticas, sobretudo se novas. 

 

E E como é que o projecto acabou? Porque é que isso acaba? 
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R  É uma grande confusão, porque depois acaba por ser com aquele…da Câmara de Oeiras…David Justino…aí 

teve uma quebra… 

 

E  Mas quais foram as razões…as razões que apontaram…houve algumas razões objectivas?  

 

R  É sempre a mesma coisa…nós fizemos um crescimento progressivo… entre as escolas e os Centros de 

Saúde. Embora em determinada altura nós até considerássemos que aquilo foi um crescimento explosivo…. E às duas 

por três achou-se que como aquilo estava implementado, podia-se alargar ao sistema. E alargar ao sistema, explodiu, 

acabou, não tem controle – controle no sentido de…  

 

E  …Coordenação ? 

 

R  …Não é nesse sentido. É assim, quando você já não dá às pessoas o tal suporte, apoio, quando não… – é 

como no tratamento: há tratar e cuidar; quando você não cuida das coisas…porque depois não tem pessoas suficientes 

para cuidar de nada…E depois era: - “Ah, mas é que isto devia era estar metido… devia ser obrigatório nas disciplinas”. 

“Mas como é que a gente vai meter isto numa disciplina? Podia-se meter isto numa disciplina que fosse avaliável, que 

era para…então mas isto agora vai-se avaliar – por exemplo – opiniões e práticas sobre a vida sexual? Era o que 

faltava… 

Depois entrou esta equipa…que foi na altura liderada pelo Daniel Sampaio e pelo outro que é Ginecologista (não se 

percebe o nome dele) e tentaram fazer também um levantamento e ver o que é que se estava a fazer, conseguiram 

esta cena de haver agora os professores coordenadores da promoção da saúde, que é uma coisa um bocadinho mais 

restrita, mais virada também para a área disciplinar, também obrigatório…Mas, entretanto, nem sei como é que foi a 

evolução, não sei como é que está a rede das escolas promotoras de saúde – estou a falar mesmo da internacional - 

não sei, perdi o pé… 

 

E  …Portugal era o país que tinha mais escolas… 

 

R  Era e erámos considerados os que tinham melhores práticas. Éramos sempre convidados…todos os anos 

havia um Congresso Internacional da área e a gente lá ia e era muito engraçado, pronto, porque acho que tínhamos 

uma excelente relação com eles e eles consideravam que era um trabalho notório e inovador, que inicialmente foi até 

muito mais impulsionado, acarinhado, sustentado - pelo Ministério da Saúde, que na altura tinha a Dr.ª Maria de Belém 

Roseira,  a Dr.ª Ana Benavente tinha uma visão pedagógica, mas era uma visão mais rígida da escola, a escola como 

organização – onde só os professores é que devem estar e os outros são figuras mais secundárias - que é uma mulher 

excepcional, como amiga, mas que realmente teve…aquela coisa… mas que mania que a escola é uma coisa isolada. 

Mas não é uma coisa isolada, tem que ser uma coisa aberta; - “Ah, mas não, na escola têm que estar os professores e 

tal…” – quer dizer, pronto, assim um bocado uma visão um pouco… 

E na altura, foi até a saúde que mais “empurrou”… os responsáveis que assinavam os despachos –era muito 

engraçado – eram os Secretários de Estado. Mas quem fazia os Despachos da Saúde era a Maria de Belém e quem 
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fazia os Despachos da Educação era a Ana Maria Benavente - quem ganhava era a Saúde, não sei se está a perceber, 

porque era uma Ministra versus uma Secretária de Estado. Portanto ela acabou por “empurrar”…Mas depois a Ana 

Benavente percebeu, …sei lá ela tinha outras prioridades…e, inicialmente não valorizou muito o projecto.  

 

E  Pois, eu gostava um bocadinho de aprofundar essa história do diálogo entre a Saúde e a Educação, 

porque tradicionalmente, não é assim um casamento, é um casamento que às vezes não tem resultado muito 

bem…  

 

R  … não é um casamento, é uma “união de facto”…Eu acho que actualmente – actualmente, não sei, não sei… 

 

E  Mas como é que era na altura, como é que se fazia esse diálogo na altura? Era difícil? Não era?… 

Porque, isto tem uma história… 

 

R Nas bases, facílimo… 

 

E  …nas bases muito fácil… mesmo entre os médicos do Centro de Saúde, os enfermeiros e os 

professores… 

 

R  Muito fácil, nessa altura, toda a equipa, aliás, quanto mais se subia na hierarquia, mais a coisa se ia 

extremando…Portanto, você tinha os técnicos – os técnicos: o professor, o médico e o enfermeiro que trabalham no 

dia-a-dia, depois subia um bocadinho, tinha os técnicos da Promoção da Saúde que articulavam com as Sub-Regiões 

de Saúde e os centros de área educativa, - que eram estruturas similares do ponto de vista legislativo. Do ponto de 

vista da organização são dois sistemas parecidos: as Unidades locais de Saúde e os Agrupamentos de Escolas…se a 

gente pudesse dobrar a folha ao meio, via que coincidiam na organização… Mas aí em termos de hierarquia de vez em 

quando, lá vinha o “sei mais que tu” e “sabes mais do que eu”. Nos Centros da Área Educativa, ainda ia, ainda ia muito 

bem; nas Direcções Regionais e ARS já começava, a nível dos responsáveis máximos, a acentuar-se esta postura 

competitiva. Daí para cima, ao nível dos Secretários de Estado era a ver quem tinha mais influência – porque uns 

tinham uns objectivos traçados para as suas políticas, outros tinham outros…e depois, do ponto de vista dos Ministros, 

na altura, eu acho que não havia este tipo de problema, nem sequer aquele velho problema de dizer “isto é meu, isto é 

teu”. 

 

E  E agora, no terreno, como é que se articulavam os professores e os Centros de Saúde? Era 

uma…porque, agora, a ideia que se tem é que é muito pontual… 

 

R  Agora é escusado porque eles têm aquelas Carteiras – como é que se chama…um conjunto de funções que 

eles têm que desenvolver, não é? E depois são os Directores dos Centros de Saúde que decidem o que é que é 

prioritário desenvolver; ou dão, ou não dão horas –dos horários dos técnicos de saúde para eles fazerem planeamento 

familiar, saúde infantil, promoção de saúde, saúde escolar… 
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E Mas, na altura, vocês negociavam esse tempo com… isso foi negociado que havia um… 

 

R  Era muito mais fácil, porque importa é ter as pessoas a funcionar e a trabalhar em equipa… depois, as coisas 

apareciam porque as pessoas queriam fazer, era normal, quer dizer…as pessoas…iam colegas e até a gente às 

vezes… sei lá…na Sub Região de Saúde de Setúbal – agora estou-me a lembrar, foi a Lina Guarda: -“Eh pá, o Centro 

de Saúde de Palmela tem lá uns gajos porreiros, mas o Centro da Moita não está a fazer nada, vê lá se eles 

conseguem…” – e a gente ia lá falar e dizia: – “Eh pá, vão lá vocês de Palmela, vão lá falar com os tipos da Moita a ver 

se eles conseguem…”. Está a ver? Tudo aquilo…e era tudo muito, muito fluido na inter-relação entre as pessoas e 

muito numa dinâmica pessoal; pessoal, global… entenda-se. E as pessoas iam fazendo, percebiam bem como é que as 

coisas funcionavam; e depois queriam fazer igual aos outros; e depois faziam os tais encontros regionais ou nacionais e 

as pessoas gostavam de confrontar as experiências, dizer: – “Ah, mas fizeste assim? ah, que giro…” e não sei quê…E 

pronto, mas tivemos esses encontros em regime de internato, portanto, também acho que é importante, as pessoas 

também gostam de…estar um bocadinho e ver que as coisas funcionam… 

Portanto, isso funcionava bem, porque era possível, tínhamos reuniões – a gente tinha reuniões no CAN de quinze em 

quinze dias, o que era um “estoiro” – um “estoiro”… deu muito, muito, muito trabalho. E tentávamos criar um circuito de 

informação muito ágil, , conseguíamos fazer isso. Havia lá os circuitos todos de trabalho de escrita e não sei quê… Mas 

depois havia o circuito que nós conseguíamos desbloquear e solucionar…nós telefonávamos uns para os outros, 

telefonavam para eu telefonar…Fazíamos assim, eu na altura estava no Ministério da Educação nos Serviços Centrais 

e … podia-me telefonar uma professora numa escola a dizer: “Ah, venha cá, faça isto ou aquilo…veja lá…” – “Já falou 

com fulana?” -  “…Ah, já falei, mas ela disse não sei quê…”- …“Então espere aí que eu vou falar…” 

Portanto, a coisa era muito fluida e ninguém levava a mal, falarem comigo, lá porque era mais acima ou mais abaixo, 

não havia isso, conseguiu-se trabalhar isso de uma forma muito boa. 

Depois eu acho que aquilo caiu e foi, assim, um bocado dramático. 

 

(22:12 até 22:26 – pausa para procurar qualquer coisa) 

 

E  Eu tenho um livrinho que é aquela…exactamente, que é aquela brochurazinha que me estava a 

falar…não tenho é a outra que me estava a dizer sobre o que é “uma escola promotora de saúde”, acho que 

não, mas (22:38)… 

  

(22:52 até 23:12 - troca de comentários durante a procura) 

 

E  Isso, são as linhas orientadoras, não é? 

 

R  É, exactamente, era a parte toda da educação sexual, foi tudo mandado para…depois traziam coisas que 

pensávamos que eram importantes, sei lá, por exemplo, coisas destas para profissionais para trabalhar com os 

jovens…tínhamos várias publicações… 
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E  Está cá o livrinho…é este não é? 

 

R  É este…há dois.  

 

E  Este não tenho, só tenho um, este não tenho… 

 

R  Aqui é este… “Comissão Coordenadora de Promoção e Educação para a Saúde”, este era uma 

apresentação…com o organigrama, está a ver… 

 

E  Esse, por acaso, não vi…esse emprestava-me…Será que eu posso tirar uma cópia, depois, disso? 

 

R  Pode, eu peço ali para tirar…este não tem…depois havia este que era sobre saúde na escola… 

 

E  Este não tenho. 

 

R  …Que é a tal história: o que é que você tem ou não tem no primeiro, segundo e terceiro anos, (?24:09), as 

parcerias em relação a isto…(comentários imperceptíveis)…Outubro de 2000…bem…  

 

E  Deve ter sido praticamente no…é no início do lançamento da rede, praticamente… 

 

R  Mais ou menos, sim. Tinha os princípios das Escolas Promotoras de Saúde, o que é que elas deviam ter… – 

«Para ser uma escola promotora de saúde tem de ter isto tudo. Tem? Tem. Não tem? Como, pode fazer para ter.   

 

Pronto, o que é que tem mais…Depois havia mais coisas, havia um livrinho azul… 

 

E  Sim, sim, naqueles números daquilo, há um mesmo dedicado à educação sexual, um daqueles… 

 

R Há, há… mas isso, eu não sei se tenho… 

(Entrevistadora e entrevistada trocam alguns comentários pouco perceptíveis à medida que vão sendo procurados e 

encontrados materiais)  

 

R  …nunca fiz tanta reunião… mas produtivas. Produtivas. 

 

R  Eu tinha um livrinho, que era um livrinho muito pequenino, azul… 

 

E Pois, esse é que eu não sei…falou-me nesse. Há aqui um pequenino azul, veja lá se não é esse… 
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R É, é. 

 

E  Esse nunca vi. Esse, também gostava… mas eu posso tirar fotocópias e entregar-lhe cá, deixar 

aí…para não estar agora a…Este também…este não tenho, eu tenho aquele, mas este não… 

 

R  Esse era um dos três…do que era uma Escola Promotora de Saúde. 

 

E  À medida que vamos falando com pessoas, vamos apanhando novas coisas. 

 

R  Quem é capaz de…você já falou com a Isabel Loureiro? 

 

E  Já, foi ela que me… 

 

R  Ela deve ter isso tudo. 

 

E  Não…Quer dizer, ela pode ter tido… na altura não ter ali à mão ou não se lembrar…mas este não me 

mostrou. Mostrou-me aqueles exemplares do jornal e um até dedicado à educação sexual; e esse azul também.  

 

R  Ah pois…cada um leva as suas coisas e vai por ali fora… 

 

E  Esses materiais, como são muito para escola, a mim não me dizem muito; agora as coisas, sobretudo 

da organização, interessam-me, para perceber qual era o esquema de funcionamento e de articulação. 

 

R  Mas este é o que tinha a estrutura e aquele…  

 

E  Pois, exacto, tem, tem… 

 

R  Eu digo-lhe…este, nunca mais quero fazer uma coisa destas…Cá está, portanto, está a ver, e aqui já está a 

mesma coisa. Este livro foi escrito… 

 

E  …a seis mãos…? 

 

R  Não, não…Este livro andou por mail’s, por Portugal inteiro, para ser assumido, ASSUMIDO por todos, para ver 

se estavam mesmo de acordo com aquilo, para depois se poder… a gente dizer: «pronto, vocês agora assumem isto? 

Boa!» E depois havia relatórios, há relatórios…Deixe ver…é tudo velho… 

 

E  Para quem está a fazer a história o que é velho é muito importante… 
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R Eu sei, conheço as coisas…Isto era o quê? Isto era o que escrevi na altura…era sobre a prevenção da droga 

em ambiente escolar… 

 

E  E em termos do discurso da Saúde e do discurso da Educação, sentia-se diferença?... As pessoas 

pensavam de forma diferente?... 

 

R  …Pequeninos… 

 

E  Esses são pequeninos, de facto…Eu estava a dizer que em termos das ideias que defendiam uns…no 

campo da Educação Sexual, que é mais controverso… 

 

R  Para já, depende da Região, não tenha dúvidas nenhumas, depende da Região.  

 

E  Da influência religiosa? 

 

R  Não, não, da Região: Norte, Centro e Sul. 

 

E  Sim, mas por causa do poder ou por causa … cultural? 

 

R  Há sempre excepções e não sei quê. Mas, onde a gente tinha, por exemplo, mais facilidade era, por exemplo, 

na Região do Algarve - eu lembro-me de ter feito coisas ligadas à formação muito engraçadas…era a Dr.ª Conceição 

Bernardes…uma coisa muito gira. A Dr.ª Conceição Bernardes que, na altura, era, do campo da Educação, ela fez um 

estudo muito engraçado no Algarve nas escolas quase todas, um levantamento brutal de quantas horas de formação os 

professores tinham feito e chegámos à conclusão…e depois fez um questionariozinho – uma coisa simples, muito 

simples – mas verificou-se que, quanto mais formações tinham, menos intervenção prática faziam. 

 

E  Ai que horror… 

 

R  Mas acontece. E então costumava ser assim: quanto mais sabem, mais ainda têm de saber. 

As pessoas chegavam a ter trezentas e tal horas de formação na área da educação sexual – e não estavam a fazer 

nada; e as que tinham menos horas, faziam mais intervenções. Portanto, porque é que os professores iam à formação?  

 

E  Porque na altura era muito forte a questão dos créditos …a passagem de escalões… 

 

R  Hum…Mas, não sei se era não era só isso… acho que era muito de «deixa cá intervalar um bocado estar aqui 

com outra pessoa » Mas… eu sempre achei, de qualquer maneira, que o discurso da saúde era um discurso mais 

aberto, embora também ligado a coisas mais biológicas. A minha luta era sempre transformar aquele discurso médico 

em psicossocial…está a ver, tentava… 
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Mas, era mais fácil – estou a falar no conjunto, em geral – estas coisas não são exactamente em todo o lado. Nós 

tínhamos – posso-lhe já dizer – nós tínhamos um professor…um professor de…- como é que se chama …- de  

promoção e educação para a saúde, que era padre – que, actualmente, acho…não, o senhor já é Bispo– o homem era 

uma coisa fabulosa, trabalhava as questões da educação sexual e da droga de uma maneira espantosa. Percebe? Por 

exemplo, no interior era mais difícil…embora no Norte houvesse nichos de gente engraçadíssima, “prá frentex”, abertos, 

a quererem trabalhar…A nossa grande luta era trabalhar a área da educação sexual trans-

disciplinarmente…pois…difícil, difícil, não é? 

 

E  Havia algumas disciplinas que eram mais sensíveis do que outras, ou não tem assim ideia de… 

 

R  Não, quer dizer… pronto, havia sempre a área das Ciências... Havia muitos professores de Filosofia, de 

História, - mas na História era fácil de introduzir, e depois, às vezes, alguns de Português, por causa de ler – da leitura, 

da… 

 

 

E  O DPS?   

 

R  Exactamente… 

 

E  Lembro-me, também, porque… depois ando a estudar estas coisas, senão se calhar também não me 

lembrava, se calhar… 

 

R  Mas, não, mas era…agora esta Conceição tinha coisas muito giras. E ela tem…ela deve ter os relatórios todos 

– que ela foi sempre muito organizada, como é que as coisas andavam…havia relatórios todos os anos… 

 

E  E em termos das vossas parcerias com outras pessoas e organizações fora do Ministério? As 

parcerias formais com outras organizações. Como é que era essa articulação? 

 

R  …Com a APF era na altura era estava mais organizada, não é? E depois… o que é que a gente tinha mais… 

com o Movimento de de Defesa da Vida, muito ligado à Igreja… 

 

E  Mas eles, de alguma forma, punham em causa as práticas… tentavam fazer? Questionavam…?  

 

R  Não. Queriam só saber, perceber como é que era, costumavam dizer que tínhamos uma linguagem um 

bocadinho…demasiado melindrosa, que podíamos tentar melhorar as coisas. E, pegavam curiosamente, pegavam 

sempre com a parte do planeamento familiar – obviamente, não é… Era sempre aí. Mas depois, tudo o resto, a coisa lá 

andava. Mas pronto, na altura até que isso estava uma senhora e estava lá o Padre Victor Feytor Pinto, que é um 

homem aberto para isto. Portanto ele também não…Depois aquilo começou a endurecer e é que foi pior. 
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E  Quando…do jornal, não sei se se lembra, mas… daquele episódio em que os pais puseram em causa o 

Manual…que até nem era da APF, mas que eles associaram à APF e, portanto, indirectamente, ao Ministério, 

porque o Ministério tinha um Protocolo… recorda-se…? 

 

R  Quando entrou o David Justino ele tentou quase dizer que a gente tinha uma espécie de, um conluio mafioso 

com a APF. Na altura não havia era mais ninguém que fizesse nada. E como a gente, nalgumas coisas… por exemplo, 

não tínhamos - no princípio e ainda durante o primeiro e segundo ano do início de toda esta historia da educação 

sexual - não tínhamos “know how” suficiente para produzir - «Oh pá, e eles tinham…qual é o problema?… eles foram os 

primeiros a ter…e eram uma IPSS, uma ONG, a quem a gente pagava, é verdade, para ajudar a fazer os cursos» - que 

a gente não tinha, nem tempo, nem meios, nem…Não tinha, percebe? Pronto. Mas, a sério, foram aqueles que eram os 

responsáveis e depois foi em cascata. Mas na cascata, quando se quis fazer aquilo de uma forma mais acelerada - 

deixe-me dizer-lhe - mais profunda, a gente tinha que recorrer a tudo, e mais a “um par de botas”, não é? Bem, um par 

de botas não; à quantidade de técnicos que eles também tinham disponíveis e com formação. E tinham materiais – que 

eles trabalhavam muito com os espanhóis - um material que eles chamavam a “Educação Sexual nas Canárias”. Ora, 

aquilo tinha dez anos nas Canárias e cá gerou uma “berraria”…  

 

E  E que visão é que tem da evolução dessas politicas da Educação Sexual ao longo…depois do 25 de 

Abril até agora? Uma ideia positiva? As coisas avançaram, não avançaram…estamos no mesmo sítio?  

 

R  Vamos lá ver: Eu acho que a Educação Sexual, como eles diziam, e a educação para a saúde – primeiro é a 

educação para a saúde e depois a promoção da saúde, que o conceito é mais recente – mas primeiro a educação para 

a saúde …claro, nem é preciso falar e eu lembro-me quando a gente disse que ia fazer aquele Decreto que falava como 

é que ia ser a educação sexual nas escolas e blá, blá, blá…já tinha havido um antes – já parece a historia do álcool, já 

estava tudo feito, mas entretanto ninguém pôs aquilo em marcha….muito engraçado… 

Olhe, houve uma coisa muito engraçada - que eu às vezes também havia de fazer um livrinho sobre os episódios com 

graça – lembro-me de uma outra pessoa – e, realmente, isto é espantoso, eu digo estas coisas pela boca fora, mas… – 

uma  outra pessoa que deu um impulso enorme na Educação Sexual – e você sabe quem foi – a Manuela Ferreira 

Leite, quando foi Ministra da  Educação. Porque a Prof.ª Catalina foi falar com ela – na altura era a Catalina – foi falar 

com ela e disse que tinha de ser. E ela disse: «Oh Dr.ª Catalina, eu também acho, mas as pessoas não querem...» - 

«as pessoas» estava a falar da comunidade, dos pais, das comissões de pais, aquela… a CONFAP…não, a Dr.Teresa 

Macedo…  

 

E  A CONFAP na altura tinha uma posição…Nessa altura. Depois mais tarde… 

 

R  …Uma senhora… Bom, essa era terrível, uma Maria João Bóleo Tomé… cada vez que a gente se 

via…pronto, era essa…E, na altura, a Prof. ª Catalina disse - «Pois é, não sei como é que vai ser, mas isto tem que 

entrar nas escolas de uma maneira ou de outra». E ela disse assim: «Então, mas isto ainda…. tem de se corrigir o 
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texto…depois, no fim, tem que pôr qualquer coisa…qualquer coisa que diga que foi visto ou aprovado ou com consulta 

dos pais…» - e saiu uma coisa assim, pronto. Criaram-se todas as condições para isso, mas as pessoas parecem 

precisar daqueles marcos assim: «É obrigatório fazer a promoção da saúde na escola!» (?)… «Como é que fazem a 

educação sexual nas escola? É para fazer!». Manuela Ferreira Leite: «(39:05?)». Pronto, mas teve sempre falhas… 

cuidado. O que é que eu quero dizer com isto? Que muitas vezes as coisas estavam preparadas para passar e não se 

percebia porquê é que não passavam, ou, às vezes, as decisões ajudaram a implementar melhor as formas de… 

 

E  Parece ser mesmo sensibilidade pessoal, não tem só a ver com partidos ao qual a pessoa pertence, 

porque há sempre atitudes… 

 

R  …o Dr. Couto dos Santos não estava colado ao partido…Eu tive…eu tive algumas reuniões com ele – não 

muitas – e um dia recebi um telefonema do Chefe de Gabinete a dizer: «Olhe Dr.ª, o Sr. Ministro deseja almoçar 

consigo.» - «Comigo? Eu? Porquê eu?» E disse: «Mas o que é que é? …» –  Eu fui almoçar com o senhor. Eu nunca 

me ri tanto, nunca me ri tanto, porque ele dizia-me assim: «Oh Sr.ª Doutora, agora estamos aqui, eu chamo-me 

António…e a Sra Paula…» como é que ele dizia…: «…convença aqui o António que tem de se fazer isto e isto e isto na 

área da promoção da saúde. Mas - trate-me por “tu” se quiser - convença-me, se faz favor, disto!». E eu disse assim 

«então e o resultado?» E começámos a discutir à séria; mas à séria do estilo de… já estava assim a mandar uns 

pás(?)…E ele percebeu, pronto. Depois chegou ao fim e disse: «Pronto, acabou. Percebi. Ganhou. Portanto, agora, Sr.ª 

Dr.ª, o Sr. Ministro vai despachar». Tinha imensa graça, o homem. Pronto, no entanto, depois falava e dizia as coisas e 

a gente…não sei se ele percebeu…quer dizer, eu acho que ele percebeu a ideia, ele deu um impulso – talvez, acho que 

foi às escolas Promotoras da Saúde – deu o impulso, mas depois, parece que não tinha a linguagem apropriada, quer 

dizer, percebeu aquilo pela rama… «Mas estes tipos têm tanta coisa em que pensar…olha, se todos fossem assim, era 

porreiro…». Mas como passa o bem, podia passar o mal… 

 (tocou um telemóvel) 

 

E Estávamos a analisar até que ponto é que isto tem tido, ou não, uma evolução positiva, avanços, 

retrocessos… 

 

R  Vamos lá ver: eu acho que as coisas vão andando…eu…há só uma coisa que eu lhe vou dizer que me faz 

imensa confusão - e acho que aquilo que se fez agora foi também um certo avanço; há um maior assumir das 

coisas…Acho que sim, acho que sim. 

 

E  Está a falar da ideia de haver um coordenador de Escola…aquela resposta que eles… 

 

R  Não, não. Estou a pensar na Educação Sexual em geral. Agora: a mim, o que me faz impressão, é que cada 

um que venha, pelo menos passa 65% duma esponja por cima daquilo que se fez e parte para “uma” que é assim: 

«Agora comigo é que vai ser» – portanto, acaba com tudo. 
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Eu fui a um primeiro encontro – também fui chamada quando foi essa reorganização – estava o Daniel Sampaio, a 

Margarida Matos. E perguntaram-me também, o que é que as pessoas achavam e como é que tinha corrido… essas 

coisas - nada menos esclarecedor do que ser assim… - «Ah pois, mas nós achamos que agora tem de ser assim e 

“assado”…».  

E não é por lá ter estado ou deixar de ter estado, porque a minha área nem sequer era a educação sexual, percebe? 

Mas pronto, claro que eu também… se a gente abordava várias áreas… E uma vez…e foi passado um ano e tal deles 

fazerem o relatório, fizeram o encontro das escolas que estavam a fazer promoção da saúde – que eram cento e 

quarenta e não sei quantas ou cento e cinquenta (a gente tinha tido seiscentas…), duzentos e não sei quantos 

professores…ok – algumas que eu conhecia e não sei quê, e pediram-me para fazer uma intervenção. E eu fiz uma 

intervenção. Depois disse: «Olá a todos, parece que… olá outra vez…» – aquela Secretária de Estado da Educação…e 

o Director Regional de Educação…e eu disse: «Olha pois, isto é tudo muito engraçado, mas eu cá acho que as pessoas 

que estão aqui, algumas delas são as mesmas que eu já vi há não sei quanto tempo e que, acho que conseguiram 

chegar aqui, porque tiveram um passado. E porque não sei quê…na, na, na...» e expliquei o que é que achava…e que 

eles sabem… Que as práticas devem ser sistemáticas, devem ser comunitárias…mas sempre dizendo que é um 

bocadinho essa coisa de…«eh pá, estamos aqui e demos um salto qualitativo porque houve um passado. E que agora 

é diferente, é sim senhora, mas vocês também vão perceber se é melhor ou só diferente…». E a sala levantou-se toda 

a bater palmas, e o “gajo” ficou “lixado”, completamente “lixado”. Mas é assim: eu não estava a dizer mal do que ele 

estava a fazer. O que eu estava a explicar é a minha convicção profunda. Nada nasce se não houver um passado; as 

coisas não nascem do nada… - ou eles pensavam que chegavam às as escolas e que logo no primeiro ano eram cento 

e quarenta e cinco e tal escolas fazerem tudo bem feito? Por amor de Deus, eram todas as que tinham estado…- todas 

não, uma parte – mas todas as cento e quarenta e cinco tinham sido escolas…promotoras de saúde, ora bolas! Quer 

dizer, já tinham esse passado, percebe, mas isso não tem mal nenhum…Porque eu acho que as pessoas têm é que ter 

mais espírito crítico, não é? Conseguiram adaptar as coisas para ter outras melhores. E eu acho que a gente também 

teve dificuldades enormes e devemos ter feito montes de asneiras… Fizemos, percebe? Mas pronto, se a gente 

conseguia… 

 

E A questão principal aí, é a dificuldade em passar para o sistema, não é? Como é que… 

 

R  É tramado passar para o sistema… 

 

E  Não sei sequer se é bom ou mau, não é? Não sei sequer se é necessário… 

 

R  Se passar para o sistema não significasse parar com tudo aquilo que pode ser melhorar a qualidade. E 

melhorar a qualidade significa você ter momentos de avaliação, percebe? Resultados, comentários, sabe? Mas é isso 

que o sistema já não permite. É que estando no sistema, é para fazer assim e acabou. « gente tinha cerca de 400 e tal 

escolas, na altura eram duas mil e não sei quantas no total, não é? Sem o acompanhamento que a gente foi dando, o 

crescimento, isso tudo… cinco ou seis anos… foi assim: passámos para trinta, depois sessenta e não sei quantas, 

depois cento e vinte, depois duzentas e…foi assim, percebe? Foi crescendo… e umas iam ajudando a outras - que é 
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outra coisa em que eu acredito profundamente. E era assim, se querem ver o alargamento era serem padrinhos de uma 

outra escola - que querem…quer dizer, que a escola A podia propor a escola B e devia dar apoio à escola B, porque já 

tinha uma prática, está a ver? 

 

E  E agora, no actual modelo, elas… 

 

R  Não sei como é que está…mais ou menos… 

 

E  Não, mas é só para saber a sua opinião sobre isso, porque, o que existe é generalizado, portanto, é o 

modelo generalizado para todas as escolas em que há um coordenador de educação para a saúde designado 

pelo…pela escola e que tem não sei quantas horas, e é só, tem umas horas para desenvolver esse trabalho e, 

portanto, compete-lhe dar resposta na escola dele e organizar as coisas e, pronto. Mas, segundo sei, é assim 

que funciona… 

 

R  …Sempre foi muito desorganizado. Mas não sei como é que eles funcionam, eu acho que alguns funcionam 

…e eu vou-lhe dizer porquê, se calhar por as pessoas dizerem, «lá estão eles a vir puxar os louros a eles”… 

 

E  …Pois, tem uma história… 

 

R  Provavelmente, porque eu sei que há coisas que funcionam; depois a gente tem ligações com o Ministério da 

Educação aqui; e as pessoas que lá estavam são as pessoas que ainda lá estão, nos serviços centrais – deixe-me 

dizer: A Isabel Baptista, o Ângelo, o Rui…e outros –  estou a ver a cara mas não estou a ver o nome…E esses 

professores coordenadores, se tiverem de facto um espírito científico, uma certa formação e um modelo de intervenção, 

em que sabem que tem que chamar o A e o B - que pode trabalhar em rede - pode fazer esse tipo de coisas: pode 

chamar o “Chico” do Centro de Saúde, mais o “não-sei-quantos” do IDT, mais o “não-sei-quantos” da Violência Familiar, 

mais “não-sei-quê”, e ele até… - devem de contar que também não é numa manhã que ele resolve aquilo – não deve 

ter um dia, de certeza…, não sei quanto tempo é que ele tem… 

 

E  Não sei, também não sei… 

 

R  Pronto, pronto. Mas é assim: se ele não estiver virado para uma intervenção de rede em termos de ir buscar 

as pessoas certas, de ele próprio dinamizar, dinamizar a escola, de pôr os colegas a trabalhar, consegue fazer um 

trabalho espectacular, percebe? Agora se está ali só, estilo, para dizer: «Agora passa-se uma acção aqui…Dia Nacional 

do Não Fumador…. Dia Nacional da Droga. Dia Nacional…oh pá…agora vem gente da saúde. 

 

E  Não ser uma coisa episódico, não ser pontual, ser uma coisa… 

 

R  …com paridade… 
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E  Sustentada… 

 

R  …Fazer de uma maneira, amanhã repetir e depois fazer, parar e pensar outra… interagir com os 

conhecimentos…numa estimulação… das pessoas todas, dos alunos – na altura os protagonistas no processo 

educativo…(49:19) 

 

E  Mas acha que a visão - a visão das pessoas hoje, da sociedade em geral - é diferente? As coisas 

mudaram em relação às questões da sexualidade, da aceitação… que isto se fale nas escolas, que isto se fale 

com os adolescentes…? Acha que é tudo muito superficial e não passa muito de  novelas…de uma coisa que 

passa assim muito…? 

 

R  Um colega meu dizia que era o “nim”: dizer que sim e fazer que não. É assim, eu acho que a maior parte das 

pessoas já têm o ouvido politicamente correcto: ouve, aquilo faz sentido: «ah, pois, …» … mas depois lá vem…aquilo 

que já vem de trás…é preciso três gerações para mudar atitudes; é preciso três gerações… e essas gerações têm 

mudado tudo; na mesma geração mudam-se três ou quatro valores, atitudes, crenças…o que você quiser. Mas é tudo 

muito acelerado….Portanto, quando se vai fazer e as coisas acontecem e se corre tudo bem: «no problem»; se corre 

tudo mal: «heh!…parecia…mas eu achava era que…» 

 

E  Pois, alguns indicadores…que nos interrogam… Essa questão da violência no namoro… (sobretudo 

apareceu agora muito…) esta ideia de que…- e as miúdas até aceitam; há fenómenos de…- até novos - que 

estão a aparecer e que nos interrogam… 

 

R  Claro, claro…eu não estou a dizer que é só isto ou aquilo, agora esta coisa ainda está mal colada, para mim, 

sinceramente, acho que está ainda mal colada… 

 

E  E do ponto de vista das políticas? Quem é que acha que faz as políticas? Quem é que as…tem poder 

sobre elas? São os políticos? Os Ministérios? Os Ministros? Serão as pessoas?... 

 

R  …Eles fazem aquilo que… eu acho que se o Ministro for bem assessorado, como o Director Geral se for bem 

assessorado por um chefe de Divisão…– deixe-me dizer isso… 

Eu tive essa experiência na parte das Escolas Promotoras de Saúde, que era possível do terreno influenciar até ao 

nível ministerial. Mas porque tínhamos pessoas um bocadinho fora-de-série, pessoas que ouviam – dentro da grande 

visão de saúde pública e de promoção da saúde a…Maria de Belém… Eu acho que aquelas senhoras ouviram muito do 

que se passava. Iam aos encontros, estavam com as pessoas, falavam com elas e ouviam. E quando recebiam os 

diplomas, às vezes diziam: «Ah, mas isto não pode ser porque…» - aí , não é? – «porque este ponto vai colidir com 

uma coisa que já está…» e aí a gente…quem sou eu para…isso então tinha que estar a mudar a lei toda “não sei de 

aonde”, mais a lei “não sei de quê”… está a perceber? E não dava, não dava. 
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Portanto, eu acho – acredito profundamente, porque tive essa experiência em várias coisas, mas nessa tive essa 

experiência concreta – acho que as bases, quando estão devidamente informadas… – ‘as bases’ estou a falar dos 

técnicos que trabalham – e têm uma comunicação fluida com pessoas que transmitem as coisas e que há momentos e 

canais em que uns…estes cá de cima podem estar com estes e estes podem…”dar um toque”- “toque mágico” -  eu 

acho que é possível… 

 

E  …construir melhores politicas… 

 

R  É, é. E é possível. Acredito, porque foi possível. Foi possível. Durante dois, três anos a gente funcionou… Eu 

acho que, dentro de todos os condicionalismos - não foi nenhuma perfeição – mas acho que foi impecável.  

 

E  E o papel dos académicos? Porque também, isso é uma coisa que, há alguns anos, não se assistia, 

porque era muito os técnicos. E agora, de vez em quando, chamam-se académicos…  

 

R  Eu não tenho nada contra os académicos…às vezes só fico danada com alguns académicos porque, eu acho 

que os académicos, para mim, para mim sempre foram fundamentais e sempre os chamei, tive gratas surpresas e 

enormes desgostos. Porque há uns que, primeiro que percebam o que é que quer, depois andam tão, tão, tão 

desvairados no meio do academismo a fazer assim, que parece que também não têm a noção nenhuma do todo. 

Alguns só têm experiência do terreno, outros só têm da estrutura central e outros só têm da estrutura lá de cima, 

portanto, também não têm muitas vezes, uma visão transversal… disto, percebe? Alguns. Estou a dizer… calma aí, eu 

percebo…que o académico é uma pessoa especializada, uma pessoa tem que saber isto tudo. Agora, havia gente 

muito gira que tinha muito jeito. Havia uma pessoa que trabalhava connosco na altura que era o Professor João Pinhal. 

Trabalhava connosco e ele tinha uma noção perfeita, perfeita, disto. E havia outro, que agora não me estou a lembrar 

assim de repente…Agora lembrei-me de repente do João Pinhal: tinha uma noção perfeita de como é que isto 

funcionava. E, portanto, ajudava imenso o que ele trazia às pessoas do terreno, ou às pessoas das estruturas 

intermédias ou às estruturas politicas mais…VIPs – Secretários do estado, não sei quê – era sempre uma mais-valia, 

porque aquele homem sabia do que estava a falar nos três – três ou quatro ou cinco, o que você quiser… – nos 

diferentes níveis. E isso é que às vezes falha…mas não é só nos académicos, espere aí, estou a falar dos académicos, 

mas eu acho que é toda a gente…       

 

E  Mas, os académicos e os técnicos são diferentes no trabalho? Nota-se essa diferença? Esse discurso, 

ou uma postura, ou pode ser muito dependente? 

 

R  Sim, um bocado, eu acho que se nota a diferença, mas… quer dizer, nem consigo generalizar… 

 

E  Até porque os técnicos também fazem, às vezes, percursos que são académicos, não é?   
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R  Pronto, e às vezes também são – como eu costumo dizer – uns “terrenistas” que acham que só o terreno é 

que forma e que tudo o resto lá para cima é porcaria, está a ver? Também…Mas isso, eu acho que também é com 

outras pessoas …que isto a gente tem que perceber que é tudo uma coisa… mas claro que, valoriza-se, e se me 

perguntar o que é que eu gosto mais de fazer, a minha vontade agora era de voltar para baixo outra vez, mas…Estive 

cá em baixo muito tempo, portanto. Agora é que já estou há muito tempo cá em cima. Mas se…mas acho que é 

importante a gente perceber e quando se fala com as pessoas e o que é que diz e … e às vezes, várias pessoas 

dizerem coisas aos técnicos que eu acho que têm todo o sentido, e às vezes digo assim: «hum…estás a entrar pela 

porta errada»; estão a dizer as coisas certas, mas de uma maneira, num contexto…pelos pressupostos que não sei 

quê, que eu digo assim: «Pronto, já está tudo estragado». Pronto. E às vezes não, às vezes não. Nós tivemos isso 

várias vezes, até chamámos pessoas…Uma vez fizemos preparar toda uma intervenção de rede; chamámos um senhor 

do Instituto de Geografia. Depois trabalhámos também, a determinada altura, com o que é…com a equipa do LNEC que 

trabalhava na Intervenção Social - com o Luis Soczka com a Maria João… – que foram fazer exactamente que foi uma 

coisa que foi criar uma rede, era intervenção comunitária em rede…   

 

E  É o meu trabalho… 

 

R  Pronto, e eles ajudaram imenso, está a ver? Que é um discurso que eu não tenho que fazer, um discurso 

académico, não sei se está a ver, não tenho – tenho um discurso genérico… mas não tenho o know how suficiente para 

estar ao pé deles e lhes explicar assim “pa, pa, pa”. Para a gente falar com eles, discutir…e depois, parte das 

discussões eram muito preparadinhas; disse: «Eh pá, não vão para lá… eh pá, eu não quero que vocês digam nem isto, 

nem isto, nem isto.» O caso era este, o nosso objectivo da intervenção é este e este e este.» Portanto, interessava-nos 

que nesta formação eles saíssem de lá com isto, isto e isto adquirido…Mas eu lembro-me tão bem quando foi aquele 

rapaz – que é facto - é o protótipo visual e verbal do “cientista louco”.  Dizia as coisas mais loucas, mas tão engraçadas, 

tão a propósito…mas isto não tem nada a ver… eh pá, o homem falou de coisas… mas depois conseguia sempre… – e 

eu, às duas-por-três estava na mesa, digo assim: «Bom, ó Dr. “já-não-sei-quantas”, espere aí, o que ele está a dizer e 

que fica aqui na nossa linguagem, tem a ver com isto e isto e isto» – «Ah, pois é…». O homem falava…oh pá: dos 

animais, da água, de aviões…Bom, aquilo foi uma intervenção, uma peça muito delirante mas, espantosa; conseguir, 

ao mesmo tempo, explicar o que é que se pretende com estas coisas que não são tão diferentes, às vezes… 

 

E  Muito bem. Estou mesmo no fim. Só lhe quero perguntar pelo nome das pessoas ou das 

organizações…se tivesse que indicar pessoas ou organizações que eu… 

 

R  A Conceição Bernardes, pronto, essa está no Algarve.  

 

E  Está onde? Não sabe a Instituição a que ela pertence? 

 

R Não faço a menor ideia, eu acho que tenho para aí o telemóvel dela… 
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Eu não sei dela, mesmo. Mas às vezes…pelo Natal… aquelas coisas que a gente manda uns aos outros, mas 

isso…pronto: Conceição Bernardes. Ela morava ali na zona de… Loulé? Quarteira? Por aí…deve estar numa dessas 

escolas ou no Centro, não sei… – 92 627 58 49.  

Acho que você devia falar com o Duarte,  já falou? Já? 

 

E  Mas isso não tem importância, porque eu quero é saber as pessoas que acha que eu devia ouvir. Está 

bem? 

 

R  É porque esse teve imensa importância. Já falou com a Ana Benavente? 

 

E Não.  

 

R  Então fale. Onde ela (?) agora, não faço a menor ideia. Na altura (?), mas hoje… pronto. E mais?… Pode falar 

com a Lina Guarda, conhece? Já falou? 

 

E  Lina Guarda (?1:00:05) e Saúde ocupacional, não?  

 

R  Não, ela era da… sub-região de saúde, ARS Lisboa e Vale do Tejo… 

 

E  Lina quê? 

 

R  Guarda. Não sei onde é que ela pára.  

 

E  Acha que é da rede de… 

 

R  …Lisboa, ARS Lisboa. Ela é…médica de saúde ocupacional… – como é que se chama aquilo? … “não-sei-o-

quê” operacional… mas ela deve andar ali pela zona… qualquer coisa que haja ainda a ver com a sub-região de 

Setúbal. Falou como o coiso… – como é que ele se chama?... Palmela, Centro de Saúde de Palmela. 

 

E  Ah…sim, já me indicaram…como é que ele se chama… Sim, mas eu sei quem é.  

 

R  Ele sabe dela de certeza. Ele sabe, de certeza, onde é que ela anda. Eu, neste momento, não sei. 

 

E  Acho que é um João qualquer… 

 

R  João Diegues. 

 

E  João Diegues. É isso mesmo. Foi-me indicado pelo António Cardoso Ferreira. 
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R  João Diegues…ele também esteve já nestas coisas… 

 

E  Já fui lá acima entrevistá-lo…ao Cardoso Ferreira. 

 

R  Já? Então já está aviada. Deixa ver… 

 

E  Mas isto, a ideia é mesmo essa, é saturar a rede das pessoas que podem falar, portanto, é natural, mas 

como eu já tenho… 

 

R  A Gregória também… 

 

E  Pronto. Mas destas, se tivesse que escolher três.  

 

R  … que era da Direcção Geral de Saúde… 

 

E  … destas se tivesse de escolher três… 

 

R  A Lina Guarda esteve muito dentro disto, porque no (CANE), muito no centro da coisa.   

 

E  Esta era uma, não é? 

 

R  O João Diegues. O João Diegues é um homem de terreno; e que trabalhou connosco… 

 

E  E a Conceição Bernardes, a Maria de Belém, a Ana Benavente, a Lina…  

 

R  Então, mas a Maria de Belém já falou… 

 

E  Não, mas se tivesse que indicar… 

 

R  Ah!...Indicava-lhe os três níveis: indicava-lhe a Lina Guarda – porque era uma estrutura intermédia – indicava 

a Maria e Belém que é da parte da saúde – e indicava-lhe a Conceição Bernardes porque foi uma professora que…   

 

E  A responsabilidade de ser professora… a Educação, não é? 

Está bem. Pronto, agradeço-lhe imenso, eu… 

 

(termina aqui a gravação) 
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