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P1 Portanto, o que eu queria saber, assim a primeira coisa era a história do vosso movimento, como é 

que ele começou, como é que o criaram, em que altura, o que é que desencadeou um bocadinho esta criação, 

não é...? 

 

R1  Ora bem, eu não estou desde... 

 

P2 O início... 

 

R2 ... o início... 

 

P3 Hum, hum! 

 

R3 O movimento foi criado em 77, porque tinha havido em 74 a revolução, não é? 

 

P4 Hum, hum! 

 

R4 E começou, ou começaram a levantar-se pela primeira vez questões ligadas à sexualidade, ao aborto, etc. 

 

P5 Hum, hum! 

 

R5 E então houve um grupo, um conjunto de associações ligadas à Igreja... 

 

P6 Hum, hum... 

 

R6 ... que eram os médicos católicos, os enfermeiros católicos, alguns de meio rural, que resolveram criar um 

movimento aconfessional portanto não ligado à Igreja, que pudesse de algum modo trabalhar estas questões, 

aprofundar, mobilizar, etc. E o distintivo em que o movimento trabalhou nessa altura foi muito fazendo divulgação contra 

o aborto, porque preparava-se a primeira lei... 

 

P7 A primeira... 
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R7 ... que foi discutida em 84 como sabe, e até lá foi muito mobilização, campanhas, etc... abaixo assinados, 

aliás, conseguiu-se um abaixo assinado com cerca de 50 000 assinaturas, que era uma coisa que nunca tinha sido 

possível antes, e em 84 é aprovada a lei e o movimento faz uma reflexão no sentido de dizer o que temos vindo a fazer 

é uma coisa, a lei está aprovada, neste momento o que é necessário é trabalhar na formação das pessoas.  

 

P8 Hum, hum! 

 

R8 Na formação de técnicos, formação de pais, formação de jovens e adolescentes no sentido de viverem a sua 

sexualidade de uma forma plena, integrada, etc., sempre pela promoção da vida, claro! 

 

P9 Pois! 

 

R9 Não perdeu isso, mas abandonou um pouco a questão das...  

 

P10 Da influência política... 

 

R10 Política, etc. Então em 86, quando começaram, com a CEE começaram a vir os fundos para formação, etc., 

houve o primeiro curso de formação para formadores em educação sexual e planeamento familiar. Na altura éramos 

pioneiros, não havia mais ninguém a fazer isso aqui, e estes cursos eram dirigidos, sobretudo a técnicos. Técnicos de 

saúde, técnicos de educação que pudessem multiplicar e difundir a informação nessa área. Começámos também em 

simultâneo a fazer muita formação em escolas, em grupos de jovens, etc., a pedido das instituições, foi-se caminhando, 

fizeram-se depois dezenas desses cursos de formação, etc., e foi-se caminhando nesse sentido, fazendo o trabalho nas 

escolas de um modo muito informal e sobretudo assente em voluntariado! 

 

P11 Portanto vocês datam esse início da vossa ida para as escolas, do trabalho com as pessoas nas 

escolas, mais ou menos por volta de que altura? 

 

R11 Por volta de 86! 

 

P12 De 86. 

 

R12 85, 86 por aí, e foi assim. E assim fomos andando sempre com, dado o interesse que as escolas tinham no 

nosso trabalho... mas é evidente que até certa altura é possível trabalhar em regime de voluntariado, a partir de certa 

altura deixa de ser possível! 

 

P13 Hum, hum! Hum, hum! 
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R13  Até porque nós não queríamos fazer um trabalho de “uma mãozinha”, queríamos fazer um trabalho técnico e 

sério em que nos fomos esforçando. Fomos começando por contactos com o Ministério da Educação, mas sem pedir 

que o nosso trabalho fosse reconhecido e financiado. Na altura em que o Roberto Carneiro foi ministro, conseguimos 

entrar em diálogo para assinar um protocolo, mas depois ele saiu e a ideia voltou a cair. Isso foi no governo do Durão, 

não! Peço desculpa! No governo do Eng. Guterres ainda, que continuamos esses... 

 

P14 Contactos... 

 

R14 ... Contactos, que foram difíceis, porque enfim, embora houvesse outra associação que já tinha esses acordos 

e esses financiamentos, o nosso movimento foi sempre visto como “persona non grata” porque tinha uma, era conotado 

com a Igreja, com o aborto, etc., que não correspondia à realidade, agora tinha realmente uma orientação diferente 

da,... 

 

P15 Diferente! 

 

R15  ... de outras associações. Pronto, fomos fazendo os contactos e mesmo no final, pouco tempo antes das 

eleições, o Secretário de Estado aprovou o protocolo, que só se veio a concretizar no governo seguinte. 

 

P16 Hum, hum. 

 

R16 Depois houve eleições, foi o PSD ganhou e veio a concretizar-se no governo seguinte. E isso permitiu-nos 

realmente alargar muitíssimo o trabalho, como é evidente! Tê-lo a tempo inteiro... 

 

P17 Pois! 

 

R17 ... desde Viana do Castelo até Faro, nós fizemos acções em todo o país, continuávamos sempre a formar 

técnicos, entretanto estávamos acreditados pelo PRODEP... 

 

P18  Hum, hum! 

 

R18 ... para fazer formação de professores nesta área, e fizemos também desde 2002 até 2006, fizemos... não, 

antes! 2000! Fizemos bastantes cursos em Lisboa e no Porto de formação de professores. E portanto íamos tendo 

técnicos preparados para... 

 

P19 Hum, hum... 
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R19 ... o terreno, e o trabalho estava realmente a dar grandes frutos, fizemos, claro que tínhamos que apresentar 

relatórios anuais, etc., que foram altamente elogiados, e quando a Ministra Maria de Lourdes Rodrigues tomou posse 

começou a recuar nesta ideia dos protocolos...  

 

P20 Além de vocês, conhecem bem quem é que tinha mais protocolo com o Ministério nessa... 

  

R20 A APF e depois a Comunidade contra a SIDA. 

 

P21 Hum, hum. 

 

R21 Entretanto criou-se uma comissão, presidida pelo Professor Daniel Sampaio, que fez vários relatórios, etc., 

mas à partida, quer dizer, quase independentemente dos relatórios, o objectivo era cancelar os protocolos! 

 

P22 Pois, pois! 

 

R22 Aliás, (Discurso imperceptível) logo de início. De maneira que nós temos pena que isso tenha acontecido 

porque... 

 

P23 E foram todos igualmente cancelados...? 

 

R23 Todos igualmente cancelados! 

 

P24 Hum, hum. 

 

R24 Quer dizer, o que é que se passa particularmente com outros não sei... 

 

P25 Pois, pois, mas a ideia que tem é que os três protocolos foram... 

 

R25 Formalmente foram cancelados os três! 

 

P26 ... cancelados, os três! 

 

R26 Exactamente! E como o MDV não tem mais financiamentos,... 

 

P27 Pois, aquilo era uma maneira de obter mais financiamento! 

  

R27 ... e para poder trabalhar. Ora nós sabemos que há outras instituições que têm outro tipo de financiamentos e 

que portanto as situações põem-se em si de maneira diferente. De qualquer forma a política que foi preconizada e 
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depois aceite pela ministra foi a de não haver protocolos, das escolas se encarregarem cada uma do seu, e incluírem a 

educação sexual no seu projecto de escola, de terem uma verba mínima... 

 

P28 Hum, hum! 

 

R28 ... para desenvolver esse trabalho, o que não é de forma nenhuma compatível com o financiamento das 

acções. 

 

P29 Pois! 

 

R29 Vamos lá ver, o MDV não está proibido de fazer acções nas escolas! 

 

P30 Claro! 

 

R30 Até muito pelo contrário! É muito bom que as escolas contactem! 

 

P31 Sim! 

 

R31 Agora,.... 

 

P32 Mas é um contacto livre e autónomo das escolas, se as quiserem fazem, se não quiserem...  é assim 

que as coisas se passam?... 

 

R32 Exactamente! 

 

P33 Embora vocês já tenham interlocutores nas escolas! 

 

R33 Temos, temos alguns. Agora, efectivamente estamos a fazer muito pouco trabalho nas escolas, porque não 

possibilidade financeira. Houve o protocolo realizado pelo Ministério da Educação / Ministério da Saúde, e portanto 

muitas escolas como têm a obrigatoriedade da Educação Sexual, chamam o centro de saúde, o centro de saúde vai lá 

e faz uma “sessãozinha” e está cumprida a obrigação. 

 

P34 Pois, pois! 

 

R34 É pena porque houve o “know how” muito grande que nosso, quer das outras instituições, embora tenhamos 

linhas de actuação diferentes, há trabalho desenvolvido, há “know how” adquirido... 

 

P35 Hum, hum...                                                                                                                  (10:04) 
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R35 ... por gente que se dedicou, estudou, nós temos algumas publicações, etc., e que tudo caiu... 

 

P36 E durou pouco tempo, não é? No fundo quanto tempo durou... 

 

R36 Para nós durou muito pouco! 

 

P37 ... o vosso protocolo...? 

 

R37 O nosso durou dois anos! 

 

P38 Dois anos... 

 

R38 E quando estávamos no auge pára de repente, e tivemos que despedir todas as pessoas!  

 

P39 Mas esse parar de repente foi porque razão, que razão é que existe? Quer dizer, o que é que aparece 

publicamente que faz com que o ministério faça essa inflexão face aos protocolos...?  

 

R39 Vamos lá ver, inicialmente como eu lhe digo, houve da parte da Sra. Ministra, uma intenção de alterar a forma 

como as coisas estavam a correr, e logo de início houve a intenção por parte da comissão do GTES (???) do grupo de 

trabalho da educação sexual, de cancelar os protocolos, de terminar com os protocolos! 

 

P40 Esse grupo é do parlamento? Não... 

 

R40 Não! Este grupo é uma comissão autónoma nomeada pela Sra. Ministra... 

 

P41 Ah! Já percebi, a tal do Daniel Sampaio!  

 

R41 Exactamente! E que, eu julgo que inicialmente aquilo seria só uma questão de verbas... 

 

P42 Pois... 

 

R42 Nos falamos no orçamento de estado, as verbas que nós tínhamos era uma coisa...! Aliás, muito menor do 

que aquela que era considerada... 

 

P43 Pois, pois! 

 

R43 ... logo de início. E portanto nos só tivemos estes dois anos, Como digo a APF já tinha hà mais tempo e a 

Comissão contra a SIDA também só teve os dois anos... 
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P44 Os dois anos, hum, hum! 

 

R44 ... e pronto. Eu acho que foi vontade política... 

 

P45 Reduzir as verbas, ou então... 

 

R45 E de, eu acho que política e ideológica! 

 

P46 Pois! 

 

R46 Confesso que nós acreditamos que realmente houve uma vontade de, ideologicamente pôr de lado 

determinado tipo de valores, de orientações, etc., pelo menos de não os valorizar!  

 

P47 Pois! 

 

R47 E disse “Se as pessoas particularmente quiserem é uma coisa, agora o Ministério propor não!” 

 

P48 Pois! 

 

R48 Propor como alternativa! Agora é evidente que nunca nos passou pela cabeça que houvesse uma orientação 

obrigatória e geral. E isto vai resultar em que há, quer dizer, porque na realidade existe uma orientação num sentido de 

ausência de educação no verdadeiro sentido da palavra... 

 

P49 Hum, hum, hum, hum... 

 

R49 Quer dizer, fazem-se sessões de informação, informa-se sobre preservativos, sobre o aborto, sobre pílulas do 

dia seguinte, sobre protecção em termos de saúde, da prevenção da SIDA, prevenção da gravidez, etc., mas nós 

achamos que efectivamente já não se faz educação sexual! Porque a educação sexual ultrapassa muito tudo isto, claro 

que isto tem que fazer parte...! 

 

P50 É uma dimensão informativa, muito...! 

 

R50 Muito, meramente informativa e a dimensão formativa continua a faltar... 

 

P51 Hum, hum! 

 

R51 ... e nos consideramos que é grave!  



 

 
8 

P52 E como é que vocês propunham, como é que faziam esse trabalho em relação com a dimensão 

formativa nas escolas? 

 

R52 Nós fomos evoluindo, como é evidente, inicialmente fazíamos aquilo que nos iam pedido nas escolas, que 

eram grandes sessões em ginásios com dezenas, centenas de alunos, etc., que nós depois passamos a chamar uma 

sessão de informação... 

 

P53 Pois... 

 

R53 ... em que havia, os alunos interessavam-se muito por este tipo de sessões, mas não mudava nada!  

 

P54 Hum, hum! 

 

R54 Depois chamavam-nos das escolas “Ai! Encontramos uns meninos no corredor, não sei o que e tal, venham 

cá se faz favor!” Nós não somos os bombeiros, o objectivo não é esse! 

 

P55 Pois! 

 

R55 Mas entretanto foi-se evoluindo e passamos para acções continuadas. Acções continuadas era um conjunto 

de mini quatro acções, ou oito dez, com grupos reduzidos, portanto a dimensão da turma no máximo, em que eram 

trabalhadas as questões dos conceitos da sexualidade, os comportamentos ligados à sexualidade, os valores ligados à 

sexualidade, a parte informativa anatomo-fisiológica, mas completa...! 

 

P56 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R56 Não só no sentido de dizer “O que é preciso é evitar apanhar aquela doença” “O que é preciso é evitar 

engravidar”, não. Como é que efectivamente se processa... 

 

P57 Hum, hum! 

 

R57 ... todo, como é que funcionam os sistemas e a anátmo-fisiologia do homem e da mulher, e é engraçado 

porque eles dão isso na escola,... 

 

P58 Na escola, não é? 

 

R58 ... na biologia, mas nós chegávamos lá e eles não sabiam nada! 

 

P59 (Risos) 
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R59 Tinham estudado para o teste, cumpriram e aquilo... 

 

P60 Não compreenderam, não relacionaram... 

 

R60 E portanto, através de dinâmicas, através de trabalhos, e depois fazíamos acções de, como lhe digo de quatro 

sessões ou de dez, em que eram trabalhadas todas as questões relacionadas... 

 

P61 Hum, hum! 

 

R61 Porque diz-se “Ai, é preciso educar a afectividade!”, como é que se educa a afectividade? A afectividade 

educa-se praticando os afectos, não é possível educar assim numa aula, não é? 

 

P62 Hum, hum! 

 

R62 Agora é possível ajuda-los a trabalhar as relações, isso sim!  

 

P63 Hum, hum! 

 

R63 E ao trabalhar as relações estamos a educar a sexualidade! E pronto, é neste aspecto abrangente que nós 

desenvolvíamos a educação. Finalmente evoluimos para um outro modelo que era o de criar, nós chamávamos-lhe 

gabinetes de educação sexual nas escolas... 

 

P64 Hum, hum! Hum, hum! 

 

R64 ... que agora são propostos só para o secundário, etc., a ideia não era essa! 

 

P65 Hum, hum! 

 

R65 Aliás, para não se confundir nós passamos a chamar-lhes “Espaços de Sexualidade”, e então o que era isto? 

Era alguém que estava destacado para uma escola, um técnico, normalmente... 

 

P66 Hum, hum... 

 

R66 ... destacado para uma escola, não a tempo inteiro... 

 

P67 Podia ser até professor dessa escola, não? 
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R67 Podia eventualmente ser professor dessa escola, mas não, geralmente nem seria, porquê? Porque ele ia para 

aquela escola, trabalhar com os professores da escola... 

 

P68 Hum, hum... 

 

R68 ... e propor, e ajudar a construir o projecto da escola, de educação escolar! 

 

P69 Hum, hum! 

 

R69 Era uma pessoa de fora, o que eu julgo que tem vantagens... 

 

P70 Pois! Hum, hum! 

 

R70 ... porque tem um olhar mais objectivo sobre a escola, como é evidente,... 

 

P71  Hum, hum! 

 

R71 ... não está envolvido naqueles problemas, mas havia um professor especialmente, com quem ele trabalhava 

especialmente, e depois estendia a toda a escola a sua actividade, trabalhava com professores, com pais, com alunos, 

fazia atendimento individualizado, fazia trabalho... depois disse “Vamos fazer um trabalho continuado com um 

determinado grupo!”, até inclusivamente por inscrição dos próprios alunos... 

 

P72 Hum, hum... 

 

R72 ... o que como é evidente tem muito mais efeito do que se eu disser: ”Agora essa turma vai fazer não sei o 

quê!” 

P73 Pois! 

 

R73 E isto estava realmente a ter muito bons resultados! Nós trabalhavámos com mais de 10.000 alunos por ano! 

 

P74 Hum... 

 

R74 O que não era brincadeira! 

 

P75 Como é que vocês faziam para chegar ás escolas? Faziam algum tipo de divulgação...? 

 

R75 Divulgação... fazíamos pouca, porque normalmente não chegávamos para as encomendas! (Risos)  
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P76 Eles sabiam que vocês... 

 

R76 As pessoas iam sabendo, quer através da formação que nós fazíamos, de professores, não é? Portanto, 

vinham professores de várias escolas que depois pediam trabalho para as suas escolas, e por... enfim, iam tendo 

conhecimento, fizemos, sei lá, assim divulgação alargada a todas as escolas, fizemos para ai duas ou três vezes...! 

 

P77 Hum, hum! 

 

R77 Não foi mais do que isso. 

 

P78 E podia coincidir de uma escola várias entidades, várias organizações...? Por exemplo, podia lá estar a 

APF e podia esta o MDV, podia estar a Fundação...? 

 

R78 Claro!  

 

P79 Isso acontecia algumas vezes? 

 

R79 Não, não acontecia! Porque... existe algum individualismo na nossa maneira de ser, não sei se é dos 

Portugueses, se não mas... de uma maneira geral nós nunca nos opusemos... 

 

P80 Hum, hum! 

 

R80 ... mas não era muito desejável! Ás vezes quando nos pediam, do tipo, uma escola pedia “Queremos fazer um 

painel, uma sessão. Venham cá!”, então ai punham várias entidades a trabalhar em conjunto, a própria escola ou as 

outras instituições, não sei... 

 

P81 Pois! 

 

R81 ... não, normalmente quando a APF estava a trabalhar numa escola, a escola não queria o MDV!  

 

P82 Pois! 

 

R82 Portanto... é o que eu digo, isto tem muito que ver com a base ideológica que se queira dizer a isenção... 

 

P83 Que está por detrás! Não é? Uma base ideológica... (Risos) 

 

R83 ... muito grande! A isenção é uma coisa que é muito... 
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P84 Perspectivas diferentes! 

 

R84 Exacto! E eu julgo que, até porque é a maneira como eu veria a educação sexual, era que efectivamente 

houvesse várias correntes dentro de uma mesma escola,...  

 

P85 Pois!                                                                                                                               (20:00) 

 

R85 ... e que os pais pudessem escolher aquilo que queriam para os seus filhos! 

 

P86 Pois! 

 

R86 E pronto, e poderíamos perfeitamente coabitar e trabalhar numa mesma escola, várias instituições, que não 

fossem 20, mas duas ou três... 

 

P87 Que tivessem perspectivas diferentes...! 

 

R87 Com perspectivas diferentes! 

 

P88 Com o liberalismo... 

 

R88 Que pudessem escolher! 

 

P89 E falando nos pais, essa, vocês tiveram algum, ao longo do tempo algum tipo de relação com as 

organizações de pais, a CONFAP, a FERLAP, ou estiveram sempre distantes? 

 

R89  Tivemos dificuldades também, sempre!  

 

P90 Sim... 

 

R90 Porque como deve saber, a CONFAP concretamente tem uma ideologia também muito vincada, muito própria! 

E portanto por exemplo quando houve... 

 

P91 Mas eles têm mudado também, não é? Aquilo não têm estado sempre nas mãos das mesmas pessoas, 

segundo sei... 

 

R91 Sim, mas já há... já de há bastante tempo, quando... ai, eu agora não sou capaz de dizer se  foi em 2002, que 

uma nova lei da Educação Sexual entrou, foi 2002... em que foi aquele o assunto mais, que veio mais a lume era a 
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questão das máquinas de preservativos nas escolas, etc., havia as associações de pais que o defendiam, e como nós 

não o defendíamos... 

 

P92 Pois... 

 

R92 ... portanto houve coiso. Não, nós trabalhávamos muito com pais, mas directamente nas escolas, com as 

associações de pais nas escolas! 

 

P93 Das escolas, não com nenhumas organizações! 

 

R93 Exactamente! Não com nenhuma organização... trabalhávamos e muito bem! 

 

P94 Pois! 

 

R94 Claro que há, como é natural, a pluralidade dentro das escolas! E havia pais que estariam de acordo com a 

nossa perspectiva, e outros que não estariam! Não, não tivemos problemas. Mas sempre trabalhamos muito com os 

pais e sempre fizemos questão de trabalhar com os pais! 

 

P95 Pois! 

 

R95 Quer dizer, estas acções continuadas, nós teríamos sempre condições, quando isso não acontecia era porque 

a escola, ou achava que não era necessário, ou não tinha capacidade de mobilização dos pais, etc., porque o que nós 

sugeríamos era, e tentávamos sempre era fazer antes do trabalho com os meninos, fazer um encontro com os pais, e 

depois conforme a duração dos encontros, fazer outro a meio e outro no final de avaliação, e estarmos 

permanentemente disponíveis para os pais para...   

 

P96  Qual era assim a perspectiva dos pais? O que é que vocês acham, que os pais de certa forma estão 

de acordo em que as questões se debatem na escola, ou preferem que elas não se debatam e sejam só tratadas 

no âmbito da família? 

 

R96  A maioria prefere que se trate na escola! 

 

P97  Também, não é? Embora... 

 

R97  Sim, porque... vamos lá ver, acho que têm todo o direito aqueles que não querem que se trate na escola, 

para que os seus filhos não tenham... enfim, não entrem nessas abordagens! 

 

P98  Sim! 
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R98  No entanto achamos que é... isso tem que ser muito bem conversado com os filhos, quer dizer, os pais 

podem ter uma visão, mas efectivamente se os filhos o desejam... 

 

P99 Hum, hum... 

 

R99 ... se calhar isso tem quer ser... mas enfim, isso é a um nível particular... 

 

P100   Claro! 

 

R100 ... e que nós trabalhamos com alguns pais e filhos, não é, em conjunto!? 

 

P101 Pois! 

 

R101 De resto, de uma maneira geral, efectivamente existe, eu não gosto de dizer que há demissão dos pais, 

porque quero acreditar que os pais não se demitem, mas há dificuldades! E concretamente nesta área, não só, mas 

concretamente nesta área os pais sentem que são rotulados como, pela sociedade em geral, por alguns professores, 

por alguns ambientes escolares, são rotulados como os incapazes, os que se demitem, os que não se interessam, etc., 

e às tantas entram em pânico e dizem: “Não, o melhor é eu não mexer aqui porque isto é muito complicados! Todos 

fazem assim, portanto não deve ser tão mau como isso! Todos... etc.” E portanto preferem que seja falado. Eu acho que 

se nós conseguíssemos reforçar o papel dos pais... 

 

P102 Hum, hum... 

  

R102 ... mesmo em termos de políticas da educação, seria importantíssimo! Não como digo, não só porque a 

educação da sexualidade não está fora da educação global, portanto para todos os aspectos, e concretamente para 

este, porque os pais não têm consciência que a maioria, o grande peso da educação sexual que é dada aos seus filhos 

também não é, desde ainda antes de eles nascerem, não é, mal nascem, efectivamente eles estão a fazer bem, mal, de 

uma maneira ou de outra, eles estão a fazer, porque preocupam-se muito quando o menino chega aos não sei quantos 

anos em comprar-lhe um livro, não é isso! A educação sexual, o que é preciso é ter consciência de que o estão a fazer. 

 

P103 Hum, hum! 

 

R103 E é preciso é terem consciência do modelo que são para os seus filhos. Na realidade educa-se é através de 

modelos, não é através de livros! 

 

P104 Hum, hum! 

 

R104 Através de livros é para isso.  
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P105 Pois. 

 

R105 Educa-se através de modelos. E portanto aquilo que se passa na escola pode ser, e é bom que seja trabalho 

entre pares, quando eu digo isto não digo que a educação é dada pelos pares, porque eu acho que não é...! 

 

P106 Hum, hum... 

 

R106 Mas é muito importante que seja trabalhado entre pares todas estas questões, porque efectivamente são 

questões que hoje estão na praça pública, estão na televisão, estão na Internet, estão etc., portanto é muito bom que 

isto seja trabalhado entre eles, que eles sejam capazes de falar uns com os outros sobre estes assuntos de uma 

maneira séria, porque enfim, eu tenho quase 60 anos e quando eu era adolescente, não se falava destes assuntos a 

não ser por anedotas! 

 

P107 Claro! Era...! 

 

R107 Mas hoje...não se fala de educação sexual! 

 

P108 É! (Risos) 

 

R108 Portanto, o tabu não desapareceu! 

 

P109 Pois, claro! E ainda se riem...! 

 

R109 Exactamente! Quando nós entramos numa turma para fazer uma acção, os primeiros cinco minutos é para rir, 

e só depois é que se começa a conseguir falar, olhe, é isto que é preciso alterar, e isto altera-se trabalhando os grupos! 

 

P110 Hum, hum! 

  

R110 Mas eu acho que é fundamentalmente este tipo de trabalho que é preciso fazer na escola! O respeito pela 

diferença, o respeito porque o outro pode ter comportamentos diferentes do meu... 

 

P111 Hum, hum! 

 

R111 ... o outro...  e tem direito a isso! E isso não faz com que eu tenha necessariamente que ter os mesmos 

comportamentos que ele! Portanto eu acho que isto é que é o mais importante para se trabalhar em grupo! 

 

P112 Hum, hum!  
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R112 Porque o profundo da educação é feita pela família, pelos pais, os avós, os primos, os amigos, a maneira 

como a família vive é a educação da sexualidade! 

 

P113 Hum, hum! 

 

R113 E portanto, e é essa, e muito importante, é essa que vai durar a vida inteira! 

 

P114 Hum, hum! 

 

R114  Porque um professor, um formador pode ser uma pessoa extraordinária, mas passa um ou dois anos com 

aquele... pode ser, e por isso é que nós muitas vezes nos lembramos daquele professor, etc... 

 

P115 Hum, hum! 

 

R115 ... mas passou! Toda a vida continua sem aquela pessoa. É importante que haja essa influência, mas temos 

que dar força! E, eu não gosto de usar estrangeirismos, mas um “empowerment” aos pais para se sentirem aptos a 

desenvolver a sua tarefa. 

 

P116 Vocês ligam-se, já percebi que não se ligam às organizações de pais mais relacionadas com a escola, 

mas têm ligação com outro tipo de organizações que defendam a família, ou que trabalhem com a família... 

 

R116 É assim, nós temos um grande investimento também em termos de trabalho com famílias, desde logo as 

organizações ligadas à Igreja, que no fundo são aquelas que mais... 

 

P117 Hum, hum... 

 

R117 ... tem trabalhado a família. Mas temos outro tipo de... 

 

P118 Existe alguma organização ligada às famílias, não é, e à Igreja, alguma especificamente...? Eu das que 

contactei lembrei-me das Famílias Numerosas, mas por acaso não estou a ver mais... 

 

R118 Sim, temos contacto com as famílias numerosas, mas... vamos lá ver... 

 

P119 Não em termos de parceria para nada... 

 

R119 Não, já tivemos uma parceria para,... neste momento não está activa, mas enfim, temos relações com a 

“Associação de famílias de Braga”,... depois há grupos... 
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P120  Mais locais... 

 

R120 É, mais locais ou ligados a paróquias, ou ligados, por exemplo a... grupos destes que há assim mais rurais, 

grupos desportivos ou grupos culturais que nos pedem muitas vezes...  

 

P121 Colaboração! 

 

R121 ... ajuda e colaboração, exactamente! Temos aqui atendimento na área da orientação conjugal e familiar, e 

portanto fazemos ajuda aos pais nesse campo, e muitas vezes para a educação dos seus filhos e temos trabalho de 

ordem social, se quisermos com famílias que têm crianças em risco. 

 

P122 Hum, hum!                                                                                                                   (30:04) 

 

R122 Portanto, um trabalho intensivo com as famílias. O que está intimamente ligado com a educação... a evolução 

do MDV é um bocadinho esta, quer dizer, nós começamos a trabalhar as questões da sexualidade, ligadas à 

sexualidade…de início e fomos alargando para a família porque efectivamente chegamos à conclusão que não se 

educa, nomeadamente a sexualidade se não se trabalhar a família. E trabalhar a família não é numa perspectiva de 

convencer os pais, não! É ajudar as famílias a serem mais família, a serem mais equilibradas, a terem a capacidade 

efectivamente de educar os seus filhos. 

 

P123 E os vossos interlocutores a nível político, vocês têm gente que vos escuta, com quem procuram 

estabelecer uma relação a nível político, ou como é que essa...? Porque as outras organizações assumem isso, 

com clareza, que procuram mover acções, influenciar e ás vezes até são lá chamados. Como é que isso...? 

 

R123  Hum, hum! Vamos lá ver, concretamente em relação à Educação Sexual, neste momento não temos! 

 

P124 Hum... 

 

R124 E não temos por uma razão, é que toda, até pelo próprio nome do movimento, sempre que nós aparecemos 

“Lá vêm eles falar contra o aborto!” 

 

P125 Pois! 

 

R125 E efectivamente isso foi uma coisa que passou há muitos anos das nossas preocupações! Nós estamos 

efectivamente interessados na educação da sexualidade, e cada vez que há um referendo, vem tudo outra vez atrás! 

Para nós estarmos a conseguir “descolar” tudo... 

 

P126 “Descolar” para... 
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R126 É! 

 

P127 Pois, porque nessa altura de facto vocês têm muito protagonismo, não é? 

 

R127 (Risos) Exactamente! Mas vamos lá ver, mas não assumimos nada! 

 

P128 Pois! 

 

R128 É engraçado porque, então neste referendo, eu pessoalmente fui mandatária do grupo, pediram-me para ser 

mandatária do grupo, mas o MDV não tomou parte em nenhuma campanha formalmente! 

 

P129 Engraçado! 

 

R129 As pessoas que quiseram tomaram, como é evidente, a mim vieram-me pedir para ser mandatária, pronto, 

mas em termos pessoais. Claro que a gente quando diz que é em termos pessoais, nunca é exclusivamente porque tem 

uma organização atrás! 

 

P130 Claro, claro! 

 

R130 Mas enfim, quer dizer, não tenho problema nenhum nisso! 

 

P131 Pois! 

 

R131 Agora, não entramos em campanhas, não entramos em grandes divulgações, se nos pediam para fazer uma 

sessão nalgum lado, claro que fazemos!  

 

P132 Hum, hum! 

 

R132 Quer dizer, é a nossa prática! Não de campanha contra o aborto, mas em termos de sexualidade, 

desenvolvimento da vida uterina, etc. 

 

P133 Hum, hum! 

 

R133 Arranjamos aqui uma, mas uma coisa pequenina, uma sessão de esclarecimento, mas nada mais... No 

entanto julgo eu, como digo pelo próprio nome, sempre que há qualquer coisa lá...  

 

P134 Procuram-vos! 
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R134 Procuram-nos! E, um bocadinho até para “matar” isso nós politicamente, aliás, nunca foi o nosso perfil, o de 

envolvimento político, porque nós queremos estar efectivamente acima da política... 

 

P135 Pois! 

 

R135 ... por isso é que o movimento procura desde sempre, é aconfessional e apolítico. 

 

P136 Hum, hum! 

  

R136 Nós queremos, gostávamos e conseguimo-lo, durante muito tempo, desde a extrema esquerda à extrema 

direita, dialogar com toda a gente! 

 

P137 Hum, hum! 

 

R137 E é isso que nos interessa! Não estamos minimamente interessados, claro que não nos podemos, temos que 

ter consciência de que há determinados partidos que quando estão no governo que nos vêem com uns olhos e outros 

com outros! Pronto, temos consciência disso e procuramos equilibrar essas relações. Mas não ter, não “ferver”… 

 

P138 Hum, hum! Não fazem nenhum tipo de pressão sobre os próprios, sobre os políticos?... porque há 

gente que diz “Isso é normal, há “lobby”!” não é, este sentido do “lobby”, de fazer pressão num determinado 

sentido ideológico e político, vocês não assumem esse tipo de papel...? 

 

R138  Não! 

 

P139   Não. 

 

R139 Nunca assumimos! 

 

P140 Pois! 

 

R140 Assumimos uma determinada postura em termos de valores, em termos de orientação, mas não em termos 

políticos, essa não é a nossa... enfim, a nossa postura, e procuramos manter-nos isentos. Daí julgo eu, a nossa 

dificuldade em sobreviver! (Risos) 

 

P141 (Risos) 

 



 

 
20 

R141 Temos sido sempre muito (Discurso imperceptível), porque não convimos a ninguém! Porque o poder político 

o que quer é ter pessoas coladas a si! (Risos) 

 

P142 (Risos) 

 

R142 De uma cor ou de outra, mas todos querem isso! E efectivamente nós isso nunca... 

 

P143 Vocês não se deixam instrumentalizar, nem se sentem intrumentalizados por ninguém...! 

 

R143  Não, de maneira nenhuma! E perdemos com... quer dizer, e temos consciência de que houve comboios que 

perdemos por causa disso! 

 

P144 Pois! 

 

R144 No entanto, por exemplo quando há, quando houve, quando saíram as Leis da Educação Sexual, que houve 

audição pública, audições públicas...  

 

P145 Na Assembleia... 

 

R145 ... na Assembleia, nós fomos lá... 

 

P146 Chamaram-vos... 

  

R146 ... e pronto, e manifestámos, etc., agora manifestámo-nos nunca, como lhe digo, ligados a nenhuma corrente. 

Se quiser, nós temos consciência da importância política que podemos ter, mas não em termos de partidária... 

 

P147 Sim! 

 

R147 Isso nunca, isso não. 

 

P148 Mais com um sentido ideológico, não é? 

 

R148 Exactamente! 

 

P149  E em termos dos momentos chave, não é, nesta história, quais é que considera que foram os 

momentos chave em que de certa forma a sociedade portuguesa ficou alerta, ficou mais consciente de que 

estas questões existiam?  

 



 

 
21 

R149 Olhe, infelizmente eu acho que foi muito quando foram os referendos 

 

P150 Pois! 

 

R150 A... 

 

P151 Os Referendos são marcantes! 

 

R151 Porque depois é um assunto em que não se mexe, ou quanto muito mexe-se do ponto de vista médico, de 

investigação, agora a história das engenharias genéticas, etc.. 

 

P152 Hum, hum! 

 

R152 Mas é um assunto em que a sociedade não mexe, e o poder político não mexe. Só realmente nestes... E eu 

digo infelizmente porque a questão do aborto divide as pessoas! 

 

P153 Pois! E havia mais coisas que se calhar se podiam juntar, não é? 

 

R153  Muito mais, muito mais coisas que se podiam trabalhar e que era muito importante que fossem trabalhadas e 

reflectidas, e não são. 

 

P154 Portanto, esses momentos é que são os momentos chave e crise ao mesmo tempo, não é? 

 

R154 É!  

 

P155 Em que se extremam posições... 

 

R155 Extremam-se posições, criam-se antagonismos, alguns disparatados, porque as pessoas às tantas para 

defenderem a sua, anicham-se num dos lados, que é o branco ou preto não há matizes pelo meio, e depois para 

defenderem a posição do seu grupo chegam a contradizer-se, assumem posições drásticas, que a vida não é assim...! 

 

P156 Hum, hum! 

  

R156 Não é assim que acontece! Nós podemos ter determinadas convicções, determinadas posturas, assumir 

determinados valores, mas viver a vida do dia a dia e ter consciência do que é a vida, e digo isto quer de um lado quer 

do outro! Quer dizer, há pessoas que vivem dificuldades por exemplo para assumir uma gravidez, que nós não 

imaginamos, por isso é que nós começámos a trabalhar com famílias de risco! É porque realmente essas pessoas 
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precisam de uma ajuda extraordinária! Não se trata aqui de moralizar no sentido de “é bem, é mal”, deves fazer, não 

deves fazer! 

 

P157 Hum, hum! 

 

R157 Nós temos é que ajudar as pessoas a serem capazes de tomar as suas próprias decisões! Da mesma 

maneira que se aparece uma gravidez numa senhora que já tem cinco ou seis filhos e dizem:  “Inconscientes ou não sei 

o quê! Não vê que não têm possibilidades de ter mais!” A vida não é assim! As pessoas são pessoas reais que têm 

desejos e que nós temos é que lhes dar meios para elas poderem optar em liberdade para... e assumirem os 

comportamentos que efectivamente desejam ter, não aqueles em que se vêem encurralados e que depois não têm 

saída! 

 

P158 Portanto acha que a educação sexual tem vindo sempre atrás das questões do aborto, não é, que ela 

só se tem tornado importante nestas... e depois...? 

 

R158 A partir daí! E a partir daí, lá está, como se criam os tais grupos, há o grupo a favor do aborto que é liberal, 

permissivo, etc., e há o grupo contra o aborto que é o restritivo, que é o que impõe normas, etc. 

 

P159 Hum, hum! 

 

R159 E também aqui há os extremos em tons suaves, mas depois há muito pelo meio que é preciso trabalhar, e 

qualquer um deles tira a liberdade às pessoas, e tira a liberdade aos jovens! Não é verdade que dizer aos adolescentes 

“Vocês tenham cuidado, usem o preservativo para não apanharem doenças!” que isto seja educação sexual, nem 

conferir liberdade! 

P160 Hum, hum! 

 

R160 Porque a liberdade não é isto! A liberdade é a pessoa ter a capacidade de ter conhecimento de todas as 

opções, das vantagens e inconvenientes de qualquer uma das opções e a capacidade de escolha, e aos adolescentes, 

muitas vezes isso está-lhe limitado...! 

 

P161 Vocês têm uma visão crítica do trabalho das outras associações, ou acham que eles fazem um 

trabalho também bom como o vosso, o que é que vos parece? Ou é marcadamente muito ideológico...?                                                                           

(40:10) 

 

R161 Vamos lá ver, nós fundamentalmente não gostamos de falar dos outros! (Risos)  

 

P162 (Risos) 
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R162 (Risos) Essa é a primeira, porque lá está, se nós entramos a criticar os outros com muita facilidade se criam 

os tais “uns de um lado e outros do outro”! 

 

P163 Pois! 

 

R163 E não queríamos essas divisões! Agora, é evidente que somos pessoas diferentes. 

 

P164 Pois, mas convém assumirem a vossa diferença! 

 

R164 E portanto temos efectivamente posturas diferentes, e queremos assumir marcadamente a nossa diferença, 

isso sem sombra de dúvidas, não...! 

 

P165 Pois! Porque quando foi, não sei se se lembra daquela polémica com os materiais da APF que 

apareceram no Expresso, e eu imagino que vos tivessem pedido nessa altura para tomar, para dar um parecer, 

para, como é que se situavam face a uma questão em que uma das organizações é nitidamente colocada em 

causa perante isto, e apareceu gente a defende-los e apareceu gente a dizer que estava mal e... vocês tomaram 

de alguma forma parte nessa...? 

 

R165 Nós fomos entrevistados, dissemos a nossa posição que nunca foi publicada! 

 

P166 Hum... 

  

R166 É engraçado! Porquê? Porque efectivamente o que nós dissemos foi “Nós não conhecemos esses materiais!” 

 

P167 Pois! 

 

R167 “Nunca encontrámos esses materiais! Achamos que há provavelmente materiais que são bons versus os que 

são maus. O pôr uma imagem num jornal, como aquelas que puseram é evidente que é chocante!” 

 

P168 Pois! 

 

R168 “É evidente que ninguém concorda com aquilo!” 

 

P169  Hum, hum! Hum, hum! 

 

R169 “Agora, não podemos atacar aquilo que não conhecemos! E a única coisa que nós podemos dizer é que 

nunca vimos essas imagens nas escolas!” 
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P170 Hum, hum! 

 

R170 “Se eram apresentadas, se eram trabalhadas não fazemos a mais pequena ideia!” E foi a partir daí que criou, 

que acabaram, que ficou na mente da Ministra aquelas fotocópias. 

 

P171 Pois! 

 

R171 Foi a partir daí. 

 

P172 Foi um momento de viragem e de uma política de trabalho com as associações...! 

 

R172 E foi pena, porque quem levantou essa polémica... vamos lá ver, eu acho que as pessoas se devem 

manifestar...  

 

P173 Hum, hum! 

 

R173  ... muito concretamente acho que eram pais, portanto agrupados... 

 

P174 Hum, hum! 

 

R174 ... que ao levantarem, e estas questões têm todo o direito, se efectivamente isso aparece de... posicionado! 

Não contesto isso de forma nenhuma. O que eu contesto é o carácter político que a coisa adquiriu! 

 

P175 Pois! 

 

R175 Lá está! Quer dizer porque uma coisa, sim, senhor, é um assunto que podia ter sido trazido para a discussão 

pública, e podia ter sido orientada uma reflexão da sociedade em geral sobre o que é que se faz nas escolas, como é 

que se faz de uma maneira séria e não foi!  

 

P176 Hum, hum! 

  

R176 Foi os a favor, os contra em posições extremadas! E no MDV nós estamos no meio! (Risos) 

 

P177 O que alguns criticavam também essa fase, porque o Ministério da Educação ao assumir protocolos 

com diferentes organizações, que tinham elas visões ideológicas diferentes, não definia a sua própria política, 

essa é uma crítica que é feita. Agora não sei se o Ministério tem que o fazer ou não, não é, isso...? 

 

R177  Pois, a nossa visão é que não tem! 
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P178 Pois! 

 

R178 Não tem que ter uma política própria porque se não entramos num regime ditatorial! Quer dizer, hoje em dia 

esta palavra é horrível, mas a verdade é que andamos na Educação única! 

 

P179  Pois! 

 

R179 Só há uma visão que é a total ausência de valores, e isso não é verdade que seja neutralidade! 

  

P180 Pois! 

 

R180 Isso não é neutralidade, isso é ausência de valores! Eu acho que a obrigação do Estado é propor várias, fazer 

várias propostas para que as pessoas possam escolher!  

 

P181 Portanto no fundo está-me a dizer que a política deve ser feita em conjunto com as organizações da 

sociedade civil, não é? Ela deve ser desenhada em conjunto... 

 

R181 Eu acho que sim, isto é que é a mensagem que defendo. Até porque repare, outra questão que pode parecer 

um bocadinho à margem, mas que tem que ver com a Educação também, que agora se põe do cheque ensino, etc., no 

fundo é um bocadinho isto! 

 

P182 Hum, hum! 

 

R182 Quer dizer, o Estado tem que dar possibilidades à sociedade civil para que ela possa escolher, não tem que 

impor um determinado... 

 

P183 Pois! Uma determinada visão do mundo, não é? 

 

R183 ... uma determinada visão! 

 

P184 Em termos das pessoas, das personalidades que ao longo deste tempo foram surgindo como 

interessadas nesta matéria, como pessoas que acha que tiveram relevo, quem é que, tanto a nível de 

personalidades, como de partidos ou de organizações, quem são assim aquelas que vale a pena escutar, que 

são importantes nesta história? 

 

R184  Olhe, eu acho que o Roberto Carneiro teve uma posição muito importante e muito clara,... pela positiva claro! 

Pela negativa... (Risos) 
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P185 (Risos) Não, mas aqui não é para dizer pela negativa! Porque as coisas são... 

 

R185 Vamos lá ver, eu acho que também no governo do Ministro David Justino, em nós trabalhamos com a 

Secretária de Estado, a Dra. Mariana Cascais, eu acho que ela teve essa preocupação de pluralidade. 

 

P186 Pois! 

  

R186 Ela é muito apontada, muito criticada por várias razões, mas eu acho que esta preocupação ela teve-a e para 

nós era no sentido correcto! Portanto, no sentido abrangente. 

 

P187 Hum, hum! 

 

R187 Contudo no final do governo do Eng. Guterres, vamos agora recuar um bocadinho, houve pessoas que não 

tinham esta visão abrangente, mas no final... 

 

P188 Estava lá Marçal Grilo, Oliveira Martins, Augusto Santos Silva... assim para lhe lembrar porque pronto, 

pode crer, eram as pessoas... penso que estavam nessa altura, não é...? 

 

R188 Eu sei. Eram! 

 

P189  Marçal Grilo já não estava... 

 

R189 Marçal Grilo já não estava, era o Oliveira Martins... e eu acho que ele não se definiu! 

 

P190 Pois! 

 

R190 O Ministro Oliveira Martins acho que não tomou uma posição clara. 

 

P191 Pois... 

 

R191 No entanto como digo, no final, eu não sei se isso terá sido uma, no fundo estava-se perto das eleições, etc., 

mas é um facto que houve um Secretário de Estado, eu estava a ver se me lembrava do nome dele... 

 

P192 Nessa altura... 

 

R192 ... João qualquer coisa, ai! Que mesmo nos últimos dias o governo mandou um... 

 

P193 Hum, hum! 
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R193  ... um ofício a dizer que aprovava o protocolo. 

 

P194 Pois! 

 

R194 Portanto eu quero crer que foi uma evolução no... 

 

P195 E como é que vocês fazem para ser ouvidos? Pedem audiências, têm um dia...? É? 

 

R195 É! 

 

P196 É! 

  

R196 Mas é (Discurso imperceptível) nós conseguirmos falar directamente. (Discurso imperceptível)... 

 

P197 Mas continuam a tentar, continuam a tentar fazer esse trabalho, pedir, ser ouvidos, ser escutados...? 

 

R197  Exactamente! Fomos escutados pelo GTES-Grupo de trabalho da Educação Sexual, fomos... 

 

P198 Chamaram-vos ou vocês pediram, como é que se procedeu nessa...? 

 

R198 Chamaram-nos (Discurso imperceptível), e pronto, mas quer dizer, as instituições foram chamadas, mas 

independentemente... temos a sensação de que não fomos muito escutados... 

 

P199  Pois! 

 

R199 Fomos ouvidos mas não muito escutados! (Risos) 

 

P200 (Risos) 

 

R200 Mas pronto, houve discussão pública que foi muito restrita, muito curta, inclusivamente podiam-se fazer 

documentos que... 

 

P201 Não pediram parecer? Pediram parecer? 

 

R201 Pediram...! 

 

P202 Pois... 
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R202 Mas... inclusivamente houve discussão pública aberta na Internet de que as escolas não tinham 

conhecimento... enfim, houve assim algumas dificuldades de comunicação... 

 

P203 Pois! 

 

R203 Mas como digo, não houve das pessoas com quem trabalhamos e que efectivamente sentimos receptividade, 

nessa maneira de encarar foram estas pessoas, de resto... 

 

P204 E ao nível, sem ser, pronto, essas pessoas são unicamente do poder político, sem ser, outras pessoas 

que tenham aparecido, que tenham tenham tomado posição, que sejam pessoas importantes mesmo ao nível 

da ciência, do conhecimento, das academias, ou da Igreja, não é...? 

 

R204 Ah pronto! Eu não mencionei o Padre Vítor Feitor Pinto que está na génese do MDV, portanto toda a 

orientação, inclusivamente o tal “volte face” em 84 a ele se deve... 

  

P205 Hum, hum! 

 

R205 ... e portanto todo o trabalho que eu neste momento, ele tem gabinete aqui ao lado! (Risos) 

 

P206 (Risos) 

 

R206 Neste momento não está na direcção do MDV, é um consultor honorário (Risos), mas, e comigo, mas não 

está, agora portanto foi uma pessoa fundamental em tudo isto! 

 

P207 Hum, hum... 

 

R207 Em todo este processo! Depois, quem mais foi importante? Quando D. José Policarpo era reitor da Católica, 

chegamos a fazer um protocolo para uma formação na Católica que depois enfim... 

 

P208 Pois...                                                                                                                             (50:11) 

 

R208 ... por razões sócio-recreativas não se concretizou, mas tivemos receptividade por parte dele. Por parte da 

hierarquia da Igreja temos boas relações com todas as pessoas, no entanto sentimos que não houve propriamente um 

investimento grande nesta área! 

 

P209 Pois! 

 

R209 Isso sentimos! Sempre nos viram com muito bons olhos, sempre nos pediram apoios pontuais... 

Claudia
Highlight
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P210 Hum, hum... 

 

R210 ... isso nunca encontramos qualquer espécie de afastamento pelo facto de não pertencermos à Igreja, nem 

todas as pessoas que estão ligadas a nós desde os próprios educadores, etc., não são necessariamente cristãos! 

 

P211 Pois!  

 

R211 Nunca lhes perguntamos se são ou se não são!  

 

P212 (Risos) 

 

R212 Mas enfim, isso nunca foi mal visto, houve uma confiança total sempre por parte da Igreja, em nós. Agora 

como política de Igreja não houve realmente um investimento grande. De personalidades... 

 

P213 Quem é que valeria a pena ouvir dentro da Igreja sobre estas questões, que tem pensamento sobre 

isto, que tem intervenção pública, para além do Padre Feitor Pinto? 

 

R213 O Padre Feitor Pinto, claro! Esse sempre! O D. Tomás é o que tem a comissão episcopal da educação cristã, 

e temos, o D. Tomás Silva Nunes, temos relações positivas com ele, o D. Carlos de Azevedo tem ideias também claras 

sobre o assunto e eu julgo que seria importante... 

 

P214 Hum, hum... 

 

R214 ... fundamentalmente estes dois... Eu espero não me estar a esquecer de ninguém! (Risos) 

 

P215 De ninguém! (Risos) 

 

R215 E tivemos muito boas relações com o Professor Walter Osvaldo, tivemos e temos! Colaboram sempre com os 

nossos cursos, o Professor Walter Osvaldo, o... 

 

P216 Quem é que vos apoia nas questões técnicas, quem é que volta e meia quando vocês preparam as 

formações, quando têm que preparar materiais, têm alguém mais ligado às questões do conhecimento, das 

academias, à psicologia ou... pronto, como é que, quem são...? 

 

R216 Temos. Olhe, na Faculdade de Psicologia temos a Professora Teresa Ribeiro que sempre trabalhou muito 

connosco desde... 

 

P217 É psicóloga? 
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R217 É psicóloga na área da família, exactamente! Ela trabalhou muito com o Professor Pena Prata...  

 

P218 Hum, hum! 

 

R218 ... e a Professora Isabel (Apelido imperceptível), mas mais a Teresa Ribeiro, a Teresa Ribeiro desde que 

acabou o curso quase, era recém-formada quando começou aqui a trabalhar connosco! 

 

P219 E onde eu a posso encontrar é na Faculdade, se quiser falar com ela...? 

 

R219 Lá na FPUL, exactamente! E é uma pessoa muito séria, muito... com quem temos realmente muito boas 

relações. Depois Conceição Faria do ISPA... 

 

P220 Hum, hum... 

 

R220 ... mas neste momento não está cá, julgo que ainda não voltou, porque o marido foi para a Polónia ou não sei 

o quê e portanto ela foi com ele e está com uma licença já há algum tempo, trabalha na Maternidade Alfredo da Costa 

na consulta de grávidas adolescentes...  

 

P221 Esses nomes é que eu se calhar vou apontar, porque escuso de estar a tirar daqui e fico já com eles 

porque faz parte da minha metodologia fazer isto, ou seja, eu vou seguindo as pistas dos actores, as pistas que 

as pessoas me vão dando... (Risos) 

 

R221 (Risos) Claro! 

 

P222 Portanto... 

 

R222 Quer papel? (Vai procurar papel) 

 

P223 Quero papel! Por acaso não trouxe o meu caderno... já agora... O que é interessante é exactamente 

isto, é que se vai andando de acordo com as sugestões que nos vão fazendo, não é?  

 

R223 Exactamente! 

 

P224 Pronto, embora algumas, como deve saber aparecem publicamente e portanto não precisamos de... 

Portanto é a Conceição Faria do ISPA...  

 

R224 Do ISPA e Maternidade Alfredo da Costa. 
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P225 E a Teresa Ribeiro... 

 

R225 Teresa Ribeiro da Faculdade de Psicologia. Depois temos no Porto o Dr. Borges de Freitas Gomes... 

 

P226 Hum, hum! É de alguma Faculdade? Eu pergunto isto porque pode ter o contacto! 

 

R226 Ele está ligado a um Instituto Superior... mas o mais fácil... 

 

P227 Eu depois também a contacto posteriormente para saber qual é... 

 

R227 O mais fácil é a Clínica do Outeiro que é a comunidade terapêutica... 

 

P228 Ah sim, sim! Acho que já ouvi falar! 

 

R228 Ah! Depois há a nossa grande mentora... 

 

P229 Hum... 

 

R229 (Discurso imperceptível) que é uma senhora Espanhola que é muito importante, chama-se Isabel del Ruiz... 

deixe-me cá ver quem mais é que eu posso... 

 

P230 E também está ligada a alguma Faculdade, esta senhora, a Dra. Isabel... 

 

R230 Neste momento eu julgo que não! mas esteve ligada à Faculdade Complutense de Madrid, esteve no Instituto 

de Sexologia da Universidade de Alcalá... ela é bióloga e depois fez a sua especialização em sexologia... 

 

P231 E ligado à Igreja estava me então a falar era do Padre Feitor Pinto... 

 

R231 Sim, esse sempre! 

 

P232  E era o... 

 

R232  O Sr. D. Tomás da Silva Nunes... 

 

P233  D. Tomás, hum, hum... Onde posso encontrá-lo? 

 

R233  O D. Tomás no Patriarcado... 
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P234  Hum, hum... 

 

R234  ... em S. Vicente. 

 

P235  Hum, hum... e depois disse outro nome também... 

 

R235  Disse, não disse? 

 

P236  Disse, disse! 

 

R236  Ai caramba...! 

 

P237  Eu depois posso tirar da gravação, não tem problema! Não se preocupe! 

 

R237  (Risos) Ai, desculpe lá mas agora não me lembro, não consigo...! 

 

P238  Não tem problema! É mais para ser rápido e não ter que ir depois já transcrever a entrevista a correr, 

mas é essencialmente é isto, pronto! Outro... 

 

R238  Ah, o Dr. Victor Neto que é ginecologista e obstetra do hospital... acho que ainda lá está, em S. Francisco 

Xavier. 

 

P239  Muito bem, então neste momento fazendo assim um ponto da situação vocês para trabalharem nas 

escolas têm que se articular com os gabinetes que existem ou as comissões que existem... 

 

R239  Com as escolas... 

 

P240  ... que existem, não é? 

 

R240  Com a escola, com cada escola em concreto,... pois, é, não...! 

 

P241  Não têm pessoal neste momento como tinham antes ao abrigo do protocolo...? 

 

R241  Exactamente! 

 

P242  Portanto reduziram muito o número de pessoas que trabalham convosco! 

 

R242  Aliás, tivemos que reduzir ao mínimo... 
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P243  Pois... 

 

R243  ... e, mas também não temos necessidade de mais porque efectivamente há uma grande... olhe, no Porto 

mesmo assim existem mais pedidos do que aqui em... 

 

P244  Os pedidos também diminuíram muito, não é? 

 

R244  Diminuíram, vamos lá ver, diminuíram porque nós começamos a dizer logo que só seria possível se houvesse 

um pagamento por parte da escola! 

 

P245 Pois! Claro! Vocês não tê qualquer tipo de financiamento autónomo vosso ou da... 

 

R245 Teoricamente temos os donativos, temos as cotas dos sócios, mas não serve para nada, não dá para manter 

uma estrutura sequer. 

 

P246 Claro! 

 

R246 E portanto não... depois temos sim para o trabalho com as famílias! 

 

P247 Pois! 

 

R247 Não para este trabalho directamente... 

 

P248 Sim, com as escolas! 

 

R248 ... com as escolas. 

 

P249 Hum, hum... 

 

R249 Depois temos isso, temos um acordo aqui com a Segurança Social e que nos valoriza muito o nosso trabalho! 

Efectivamente! Conseguiram ultrapassar a questão do aborto (Discurso imperceptível) por fazer trabalhos em famílias 

com crianças em risco, houve uma junta de freguesia que disse “Não queremos porque vocês são contra o aborto!” 

 

P250 Pois! 

 

R250 Mas eu não tenho nada que...! É desesperante, mas quer dizer...! (Risos) 

 

P251 Pois é, aí a conotação é muito forte! 
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R251 É muito forte! É isso que divide as pessoas! Por isso é que nós não tomamos parte activa, porque não nos 

sentimos identificados com ninguém! 

 

P252 Reduz a discussão, não é? 

 

R252 Reduz completamente a discussão! 

 

P253 Reduz a essa questão só! Está bem, pronto, olhe eu por hoje agradeço, não quer dizer que eu não lhe 

peça para voltar mais tarde... 

 

R253 Com certeza! 

 

P254 Porque eu agora estou no...  

 


