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E – Vamos começar pelo princípio, pela vossa experiência nos centros de saúde, começou ainda 
antes do 25 Abril? A primeira referência que me deram vossa foi a do Centro de Saúde de Aljustrel 
R1 – Sim, mas isso foi depois do 25 de Abril 
 
R2 – E já havia consultas de planeamento familiar noutros centros na altura…o que foi diferente na nossa 
experiência foi a dinâmica do Centro de Saúde…o que nós fazíamos era tentar envolver o mais possível 
as mulheres, porque os homens não iam às consultas de PF, se agora também não vão…imagine nessa 
altura…e no Alentejo havia uma abertura muito maior do que noutros sítios do país para conversar sobre 
os problemas do planeamento familiar, da sexualidade e tudo isso. Nós tínhamos uma equipa que era eu 
e mais duas enfermeiras e começávamos o dia com uma reunião com as senhoras todas que estavam 
para a consulta naquele dia, partindo dos problemas que tinham, as dúvidas que queriam conversar e 
que achavam que podiam pôr à frente das outras (porque havia dúvidas que só punham depois na parte 
privada da consulta) e a seguir a essa conversa, cada uma tinha a preparação para a consulta médica, ou 
seja a enfermeira avaliava a tensão arterial, pesava…e depois havia uma observação e elas diziam qual 
era o método de planeamento familiar que estavam a usar ou que queriam usar. Então via-se se era 
adequado e, se não havia nenhuma contra indicação, sendo aplicado esse método e dadas indicações 
mais específicas…isto, o que tinha de inovador, era serem as mulheres a escolherem o método que 
queriam depois de estarem informadas sobre todos eles e era também o facto de haver esta conversa 
inicial em que se colocavam abertamente as questões…isso não era muito habitual na altura e 
inclusivamente foi lá uma vez a TV filmar a reunião e a consulta e tudo isso…foi muito giro…claro que 
antes perguntámos às pessoas se se podia filmar …e a reunião foi interessantíssima mas depois houve 
uma ou duas que ficaram atrapalhadíssimas com as coisas que tinham dito frente à TV. 
 
E – A Mº José é médica? Médica de Saúde Pública? 
 
R2 – Sim, de Saúde Pública 
 
R1 – Há uma coisa que vale a pena dizer, é que na DG de Saúde, estava a Dra Purificação Araújo que foi 
na DG quem incentivou as consultas de planeamento familiar, formalizadas pelo secretário de estado 
Albino Aroso. Ela era a responsável nacional pelas consultas de planeamento familiar ao nível da 
Direcção Geral de Saúde. Era uma nova dinâmica, com médicos que não eram ginecologistas a poderem 
começar a aplicar dispositivos intra-uterinos…eu acho que foi assim o impulso principal a nível do país. O 
Albino Aroso conseguiu coisas extraordinárias a nível da legislação, abriu a porta legal para as coisas se 
poderem fazer…mas a implantação veio de facto com a Dra Purificação Araújo. 
 
E – Ela fazia formação? 
 
R2 – Ela fazia formação e não só. Havia reuniões de nível nacional em que as temáticas eram discutidas 
e inclusivamente para médicos como eu, que não eram ginecologistas, ela disponibilizou-se a ir a Aljustrel 
e estar um dia inteiro comigo a ensinar-me a aplicar dispositivos intra-uterinos. A DGS também me 
facilitou uma estadia de 15 dias na Bélgica a frequentar serviços de planeamento familiar, serviços de 
acompanhamento com consultas para jovens e hospitais de referência e as coisas lá estavam muito bem 
estruturadas, portanto tive esse apoio muito forte da DGS. 



E – O que é que vocês acham que da vossa experiência ficou aí de mais significativo, era essa 
experiência da dinâmica colectiva? Nos outros centros de saúde também funcionou? 
R2 – Tudo o que é novo é difícil…e ainda hoje há uma certa desproporção entre a quantidade de médicos 
que eu conheço que fizeram formação em planeamento familiar e o número bastante menor dos que 
aplicam dispositivos intra-uterinos. (mas que fizeram a formação, tanto a teórica como a prática, mas 
depois não o fazem, alguns até fazem no seu consultório mas não o fazem no SNS). 
 
R1 – Deixe-me também dar uma achega, houve duas coisas que foram importantes: por um lado, nós 
chegámos a Aljustrel em Abril de 1975, num tempo em que tudo estava posto em causa, em que tudo se 
podia olhar com novas perspectivas, e não estávamos submetidos ao peso de normas muito rígidas. 
Havia então uma grande desarticulação entre os serviços prestadores de cuidados de Saúde – Caixa da 
Previdência, Casa do Povo, Hospital da Misericórdia, Centro de Saúde e Serviço de Luta Antituberculosa. 
Em Janeiro 75 tinha saído legislação que criava as Comissões Integradoras dos Serviços de Saúde 
Locais (CISSL), propondo-se que em cada concelho estes serviços; todas as outras entidades 
interessadas e representantes da população procurassem encontrar as formas mais adequadas para 
articular os serviços existentes face às necessidades locais, cabendo à Câmara Municipal a animação 
desse processo. Ora, em Aljustrel a CISSL começou a funcionar em Abril de 1975 e deu contributos 
fundamentais nesse sentido. Por outro lado, a partir do Verão de 1975 começou o serviço médico à 
periferia, no âmbito do qual havia grupos de médicos destacados para Aljustrel durante um ano, aos 
quais se juntaram alguns médicos recém licenciados que vinham fazer durante vários meses o estágio de 
Saúde Pública. Estes novos recursos, embora temporários, permitiram melhorar a cobertura e a 
qualidade dos serviços de saúde a prestar, que ao mesmo tempo, começaram a funcionar de forma mais 
articulada. Foi assim que aos poucos, fomos promovendo um modelo de equipas interdisciplinares (com 
médicos, enfermeiros, administrativos e ligações à junta de freguesia, à escola e outras entidades locais), 
distribuídas pelas freguesias do concelho responsáveis pelo que podemos chamar os cuidados de saúde 
a nível comunitário. Outra coisa ainda: nós vínhamos muito influenciados também pela Pedagogia de 
Paulo Freire. No seu modelo pedagógico cada pessoa é sujeito em relação aos processos de 
desenvolvimento em que participa, e esta ideia, transposta para a área da Saúde, significa que se desafie 
as pessoas a exprimirem as suas necessidades e expectativas, se promova a interajuda para se 
procurarem respostas aos problemas identificados, etc. Isto também era novo porque a própria postura 
médica assenta muito numa prática de prescrição e de poder médico sobre o indivíduo que pede ajuda 
para os seus problemas de saúde. 
 
R2 – Aliás, nós antes de irmos para Aljustrel, fomos a vários centros de saúde, ali na zona de Lisboa, a 
consultas de saúde infantil e de planeamento familiar para nos ajudar na sua implementação lá …e eu 
lembro-me de ir a Almada e eu fiquei chocadíssima porque a maior parte das pessoas eram 
caboverdianas e nem sequer lhes era perguntado o que é que elas queriam, elas chegavam, introduzia-
se um DIU e tá a andar…a enfermeira explicaria alguma coisa…mas o conversar com a mulher, o 
perceber, o dizer as hipóteses…na maior parte das consultas não era feito… 
 
R1 – Das minhas experiências positivas na altura, as melhores foram no âmbito da Saúde Escolar, 
articulando o centro de saúde com a escola, havia muita diversidade de iniciativas… 
 
E – E vocês em Aljustrel, como é que era a relação com os poderes públicos, com as 
autarquias…aceitavam-vos bem? 
 
R1 – A relação foi muito boa e cheia de surpresas para quem vinha de Lisboa, com uma tentativa prévia 
de recolher dados estatísticos sobre Aljustrel, tentando identificar problemas prioritários. Logo na primeira 
reunião da CISSL, as vozes da autarquia e dos cidadãos centravam-se sobretudo na falta de um sistema 
para dar resposta às situações urgentes, sobretudo quando isso acontecia fora do horário de 
funcionamento normal dos serviços. Ao mesmo tempo os médicos residentes, todos com mais de 60 
anos, queixavam-se de nunca saberem quantas vezes a sua noite seria interrompida por chamadas 
urgentes. Naquela mesma reunião começou a cooperação entre os diferentes serviços que levou à 
criação de um sistema para atendimento de casos urgentes no hospital que estava transformado em asilo 
e passou a ter depois um pequeno internamento, quando foi possível criar um lar de idosos, o qual 



começou por ser gerido pela própria CISSL. Escusado será dizer que os dados estatísticos de que 
dispúnhamos não nos tinham permitido perceber que a primeira prioridade era a do sistema de 
atendimento de casos urgentes e que as outras prioridades que tínhamos admitido tiveram que ficar à 
espera, que as pessoas e os serviços as valorizassem. 
 
E – então não houve pressões da Igreja em relação ao vosso trabalho? Nem dos pais, nas 
escolas? 
 
R1 – Não, não houve. Em relação ao planeamento familiar… 
 
R2 – Mesmo nas escolas, fiz algumas sessões de Educação Sexual para o 1º Ciclo…e correram muito 
bem, tive sempre o cuidado de fazer primeiro a sessão com os pais 
 
R1 – Lembra-te de uma professora…foi uma professora que avançou com aulas de ES sem o contacto 
com os pais e os pais apareceram a reagir…e depois tu foste lá e falaste com os pais e explicaste o que 
é que se estava a fazer e os pais envolveram-se…portanto essa estratégia de envolvimento dos pais 
é…tem que ser assim 
 
R2 – Nós tínhamos feito sempre assim e já tínhamos feito noutros lados, chamávamos primeiro os pais, 
tínhamos uma sessão com eles, conversávamos sobre a importância de se abordar com as crianças 
alguns assuntos relacionados com a sexualidade e eles punham as dúvidas que tinham e então 
pedíamos autorização para o trabalho com as crianças…foi assim e nunca tivemos problema 
nenhum…aliás ainda hoje fazemos assim, usámos sempre esta metodologia. 
 
R1 – Na parte dos jovens já era um pouco diferente, eu trabalhava nessa altura numa colaboração entre 
o centro de saúde e a escola, porque nessa altura havia a disciplina de Saúde no 9º ano 
 
R2 – e entre nós dividíamos, eu ficava com os jardins de infância e o 1º ciclo e ele ficava com a 
preparatória e secundária…essa parte da saúde escolar foi-nos muito útil (colaboração saúde-ME). Aliás, 
em Aljustrel foi possível um protocolo de colaboração entre o Centro de Saúde e a escola pelo qual o CS 
designava um médico como responsável da disciplina de Saúde e esse médico contava com a 
colaboração de outros profissionais do CS para a abordagem dos temas. Além disso, este médico tinha 
também uma ou duas horas semanais para atender os alunos que quisessem procurá-lo. 
 
E – Era o que havia na altura, pois creio que da parte da Educação não havia assim mais nada?! 
R1 – Quanto à colaboração entre o CS e as escolas, sem ser a Educação Sexual, havia um 
trabalho…uma das nossas preocupações era na área das deficiências ou das dificuldades grandes de 
aprendizagem e começamos a tentar identificar as situações e o tipo de resposta que podia ser dada, fez-
se um contacto com o ensino especial de Beja, isto deve ter sido para aí em 78 (descreve esta 
experiência…pouco importante para o estudo)…foram feitas as primeiras experiências de integração, 
criou-se um centro de recursos com espaços de apoio ás escolas que foi também muito interessante 
nessa altura… 
 
E – E depois, contem lá o resto da vossa história…saem de Aljustrel e como é que continuam… 
R1 – Antes ainda será importante vir um pouco mais atrás. É que a nossa ligação à APF começou antes 
da nossa ida para Aljustrel. Nós fizemos parte da JUC que viveu um processo de inovação em 1968 e 
nessa ocasião criaram-se várias equipas, cada uma com o seu projecto e nós organizamo-nos com mais 
seis colegas da faculdade de medicina, numa equipa que estava interessada em organizar a área da 
Educação Sexual. Em 1968 foi publicada a Encíclica Humanae-Vitae (encíclica de Paulo VI sobre 
aregulação da natalidade que apelava para não usar os métodos artificiais de controlo da natalidade, 25 
de Junho de 1968) e ficámos todos frustrados com as posições assumidas pelo Papa. Pedimos então ao 
padre José Carlos de Sousa para acompanhar o trabalho da nossa equipa e com ele aprendermos a 
compreender o que “estava por detrás” da Humanae-Vitae- ideias muito abertas à responsabilização de 
cada casal pelas suas próprias escolhas na primeira parte do documento, ao nível dos princípios e 
normas muito conservadoras contra tudo o que não fossem “métodos naturais”, na segunda parte 



referente às práticas recomendadas aos casais. Foi este padre que nos explicou, quando da formação do 
grupo de trabalho preparatório da Humanae-Vitae, por iniciativa de João XXIII, predominavam as 
posições de abertura que prevaleceram na primeira parte do documento e que Paulo VI após a morte de 
João XXIII e “assessorado” pelo cardeal Ratzinger tinha acrescentado ao grupo vários outros membros 
que transformaram a maioria em minoria. Ora, curiosamente foi através do Padre Zé Carlos que 
conhecemos a APF, criada nos anos 60 e que para ser legalizada necessitou que a Igreja Católica 
nomeasse um representante para acompanhar a sua actividade. Felizmente foi ele o incumbido desse 
papel, dada a sua formação em Sociologia e a sua ligação aos meios operários, o que lhe dava uma 
leitura muito mais “palpável” da sociedade portuguesa. Simbolicamente, não podemos deixar de referir 
que a primeira de muitas sessões no âmbito da Educação Sexual em que já participámos como 
animadores aconteceu através da nossa equipa da JUC e teve como participantes um grupo de 
seminaristas do seminário de Almada, acabando num convívio em que ouvimos canções do então Padre 
Fanhais. 
 
R2 – No fundo tudo isto tinha também a ver com as nossas inquietações, nós éramos jovens, 
namorávamos na altura e queríamos aprofundar as questões ligadas à Sexualidade que nem sequer 
eram abordadas na Faculdade de Medicina. 
 
R1 – Aliás o grupo de Medicina tinha três casais de namorados. Depois no curso de saúde pública, 
frequentei finalmente uma área de saúde reprodutiva e vêm daí os primeiros contactos com a APF. 
 
R2 – Quanto a mim, estava eu no 5º ano da faculdade de medicina, quando fiquei monitora da cadeira de 
higiene e medicina social, cujo professor era o prof. Torres Pereira. Como monitora…acompanhava um 
grupo de alunos no desenvolvimento de um trabalho, e o meu grupo de alunos decidiu fazer o seu 
trabalho na área da Educação sexual…foi aí que comecei a aprofundar esta área. Ora aconteceu que ao 
mesmo tempo se constituiu nos ministérios da Saúde e da Educação um grupo de trabalho e através do 
professor Torres Pereira o nosso grupo de alunos pode participar em algumas discussões. A ideia já era 
a de fazer um programa de Educação Sexual…há 38 anos!...mas a verdade é que não deu em nada, os 
professores conseguiram boicotar tudo. 
 
R1 – De facto, enquanto estudantes, desenvolvemos algumas tentativas de resposta às nossas 
preocupações sociais que se cruzavam, em grande parte com a nossa “militância cristã” não só através  
da JUC, mas também do CASU (Centro de Acção social Universitária) que nos pôs em contacto com 
bairros degradados (Quinta da Curraleira, Quinta do Bacalhau) onde trabalhámos em alfabetização e 
medidas de educação para a saúde e rastreios. Ainda em Aljustrel houve uma experiência interessante 
quando o CS foi centro de estágio para uma iniciativa no âmbito da Educação Sexual e do Planeamento 
Familiar, envolvendo a Escola de Saúde Pública, a DGS, a APF e técnicos da OMS. 
 
R2 – Aljustrel nessa altura era centro de estágio para tudo e mais alguma coisa. 
 
E – Por isso é que ainda hoje é referido como uma experiência significativa 
 
R1 – Houve mais gente nessa altura a experimentar coisas novas, mas talvez não tenham tido um 
contexto tão favorável, nós chegámos ali na altura certa, e por isso os resultados foram tão positivos…em 
cada novo ano chegava um novo grupo de médicos e durante dois/três meses faziam a integração, 
depois chegavam outros… 
 
R2 – Era de tal modo que as farmácias em Dezembro deixavam de ter medicamentos, pois sabiam que 
no novo ano outros médicos receitariam outras coisas. 
 
R1 – E foi o princípio do atendimento à comunidade, da relação com as famílias, cada médico já tinha a 
sua lista de famílias. 
 
E – E a seguir o que é que vocês fizeram? 



R2 – É que estávamos em Aljustrel e começamos a ter contacto com colegas do Minho… que nos 
diziam…vocês conseguem fazer essas coisas porque é lá em Aljustrel, a gente aqui no Minho não  
consegue fazer nada…e nós tanto nos cansámos de ouvir aquilo e achámos que o Minho era um sítio  
muito bonito…e pensámos: então vamos para o Minho…e havia um grupo de colegas de quem 
gostávamos muito e achámos que era um bom desafio: pensámos, vamos lá ver se no Minho se 
conseguem fazer estas coisas ou não…e fomos. Eu fui em Outubro de 81 e o António, um ano depois. 
 
R1 – Foi ainda antes do festival de paredes de Coura. Em 79/80 havia lugares disponíveis para 
transferências e eu concorri. Não foi sequer com provas, era só mandar um currículo para classificação. 
Depois, quando fui para o Minho fiquei preocupado porque nesse momento acabou o Serviço Médico à 
Periferia, começou a carreira de Clínica Geral e os concelhos do interior, como Aljustrel, ficaram vários 
anos com muito menos médicos do que tinham antes. Então, a equipa de Aljustrel aguentou-se sobretudo 
à custa de bons enfermeiros e dos nossos colegas Mário Durval e António Luz. 
 
R2 – Quando cheguei a Paredes de Coura, havia já os primeiros médicos de clínica geral…foi uma etapa 
de reorganização da carreira e de reorganização dos serviços, ainda havia a caixa de previdência, havia 
o centro de saúde, o hospital estava em obras na altura e eu fui nomeada directora do centro de saúde e 
tive que fazer a integração dos serviços, foi um ano muito complicado… e havia uma noção de ligação 
dos médicos de família aqueles doentes…fomentava-se o individualismo e todo o trabalho de equipa que 
havia em torno dos doentes desaparecia, o trabalho da prevenção diluiu-se muito… lembro-me de querer 
fazer um trabalho na área da saúde infantil e pedi aos médicos as fichas dos doentes, para avaliar um 
parâmetro qualquer que já não me lembro e um dos médicos disse-me que não tinha as fichas, que as 
tinha deitado fora, os médicos eram de tal modo donos dos doentes que achavam que podiam deitar as 
fichas fora…e cada um fazia os registos como queria, sem nada em comum com os outros…O que eu fiz 
foi juntar todos os serviços no edifício que antes era do hospital e que após umas obras ficou a ser o novo 
Centro de Saúde Integrado. Teoricamente estavam integrados, mas na prática não, cada um funcionava 
no seu sítio, eram apartamentos. As consultas do centro de saúde eram num andar, as da caixa eram 
noutro…foi uma luta com as forças vivas da cidade que achavam que tinham tantos serviços e era uma 
perda de coisas…ficarem só com um! Foi trabalhar com todos para mostrar que esse era o caminho. 
Depois em ligação com os nossos novos amigos, também médicos de saúde pública, um estava em 
Valença, outro em Arcos de Valdevez, começámos a conversar para fazer acções de Educação para a 
Saúde na área do Planeamento familiar e começámos a pensar que podíamos fazer uma delegação da 
APF em Viana do Castelo…  
 
E – E nessa altura, no CS a consulta de Clínica Geral, incluía essa dimensão do planeamento 
familiar ou eram à parte? 
R1 – Digamos que as orientações que vinham dos serviços centrais pretendiam que fossem os clínicos 
gerais a fazer todos os actos…era um serviço de cada médico aos seus utentes, mas nós sabíamos a  
importância que tinha uma formação específica e uma dinâmica de equipa. 
 
E – Pois, muitos dos clínicos não tinham qualquer prática… 
 
R1 – Aliás já em Aljustrel nós funcionávamos com as valências…por programas específicos…a saúde 
mental, saúde escolar, saúde materno infantil, planeamento familiar…e quando chegavam médicos novos 
questionávamos quem é que tinha preferência por alguma área e dava-se prioridade para a formação, se 
fosse necessária, ou se já tinha formação, avançava para aquela área e integrava-se numa equipa com 
enfermeiros. No caso de Paredes de Coura, eu acho que se conseguiu o meio termo, apesar de as novas 
normas para os centros de saúde extinguirem as valências, prejudicarem o trabalho em equipa e 
centralizarem muita coisa no médico de família isoladamente. 
R2 – Eu mantive-me a fazer o planeamento familiar o tempo todo que lá estive… 
E – Era a única? 
R2 – Os outros médicos preferiam encaminhar para mim, alguns faziam com os seus utentes…mas eu  
ajudava, dava o suporte, o que ainda hoje faço no meu Centro de Saúde. 
E – Imagino que seja como com os professores que dizem que não têm formação para a Educação 
Sexual, alguns médicos devem sentir mais ou menos o mesmo… 



R2 – Pedem essencialmente as partes mais técnicas: fazer as citologias, fazer a aplicação do DIU…é  
verdade que as citologias são extremamente simples, mas eles pedem-me e como trabalhamos em 
equipa não há problema nenhum  
 
R1 – Foi nesse contexto que nós resolvemos abrir a delegação da APF…procurando envolver e formar os 
médicos de família nesta área. Por outro lado, a saúde escolar, a promoção da saúde com as escolas… 
continuaram a ser áreas onde os médicos de saúde pública e os enfermeiros interessados 
continuaram a intervir em equipa com professores, alunos e famílias. 
 
E – Havia algumas questões das escolas, alguns problemas? 
9 
R1 – Eu voltei a tentar a implementar a disciplina de Saúde, opcional no 9º ano. Paredes de Coura não 
tinha, embora houvesse normalmente duas turmas de 9º ano em Paredes de Coura… não havia ninguém 
para dar e portanto eles não tinham a disciplina…e era complicada essa relação entre o ME e o 
MS…Finalmente consegui ter uma turma a meu cargo três anos lectivos mas como não aceitava 
pagamento por estar em exclusividade, não foi possível continuar. O director da escola era um padre, 
mas sentia que era importante aquela disciplina…eu não me lembro de ter havido situações complicadas 
relativamente à sexualidade…o mais interessante voltou a ser, como em Aljustrel, é que quando aparece 
na escola alguém de referência…não é só pegar nas questões, não é só o pôr o pessoal a discutir…é 
que eles ficam a saber que há alguém em quem confiar, um contacto de referência…mais tarde houve 
muitos que nos procuraram…não houve resistência, apesar de ser um meio muito individualista…o  
raciocínio era muito conservador. Mas o que fizemos mais interessante em Paredes de Coura foi um 
projecto que não teve a ver especificamente com a área da educação sexual, mas sim como apoio ao 
desenvolvimento infantil. Paredes de Coura tinha 22 freguesias e muitos lugares, era um meio muito 
disperso e com acessos que não eram fáceis…eram escassos os jardins de infância…e não havia 
transporte para as crianças, muitas das crianças ficavam em casa sozinhas ou com alguém mais 
velho…e quando iam para a escola não tinham aquele desenvolvimento que era esperado, de modo que 
o insucesso escolar era grande, mas tinha muito a ver com aquelas situações, não eram casos de 
deficiência (conta esta experiência de trabalho com as NEE, criação do OUSAM e sua actividade) 
 
E – Essa vossa dupla condição de católicos e médicos favorecia a vossa relação com as pessoas? 
Facilitava o diálogo… 
 
R2 – Em Aljustrel o Padre de lá tentou falar connosco em relação ao planeamento familiar, mas eu levava 
uma criança e já ia grávida de outra e lá voltei a engravidar…por isso ele ficou descansado, pensou que 
se eu andava a falar no planeamento familiar e já ia no terceiro…o perigo não devia ser muito… 
 
R1 – A verdade é que, embora assumindo-nos como cristãos as nossas práticas profissionais e de culto 
eram sentidas como heterodoxas por parte do clero e da comunidade local, ao mesmo tempo que 
nóspróprios não encontrávamos um contexto gratificante no espaço paroquial e tentávamos alternativas 
de comunicação com amigos com quem sintonizávamos. 
 
R2 – O padre de paredes de Coura cada vez que eu ia à missa confessar-me dizia-me que eu pecava 
tanto, tanto.. 
 
R1 – Nós fomos rotulados como católicos comunistas… 
 
E – E apanharam aqui a primeira lei do aborto? Isso não foi complicado? 
 
R1 – Não me lembro bem… 
 
R2 – Eu só apanhei o caso de uma mocinha que até hoje não sei se fez ou não um aborto…mas a 
verdade é que descobriram no prédio dela um feto no cano pois tinha havido um problema com a 
fossa…e a mulher ficou desvairada e eu só fiz uma declaração e dei-lhe protecção, dizendo que não 
havia dados sobre nenhuma gravidez 



R1 – Em Paredes de Coura o aborto era um um tema fora de questão, condenado…o que estava ao 
nosso alcance fazer não era debater directamente um assunto tabu mas criar condições para a 
conscientização das pessoas em relação à vivência da sexualidade e ao planeamento familiar nas 
consultas no CS, nas acções com as escolas e também através de uma associação –OUSAM-que 
ajudámos a criar e que através do trabalho desenvolvido com crianças e famílias contribuiu para quebrar 
algum conservadorismo. 
 
E – E em relação à APF em Viana de Castelo, há assim alguma coisa a assinalar? 
R1 – Encontrava-mo-nos para programar iniciativas conjuntas, promovemos acções de formação para 
médicos e enfermeiros, houve dois encontros na Galiza com técnicos dos CS portugueses e 
galegos…nós ajudávamos em iniciativas, mas não havia assim muitas actividades…e dependia da 
delegação central em Lisboa…mas lembro-me de uma sessão em Darque, mas também havia gente nos 
vários concelhos (médicos/enfermeiros)  
 
R2 – E depois acabou, nós acabámos com aquilo 
 
E – Mas porquê? 
 
R2 – Quando a delegação da APF foi constituída não havia verbas e tudo se fazia com base no 
voluntariado, depois começou a haver apoio financeiro e tudo tinha que se documentar…nós não 
tínhamos pachorra nenhuma para estar a relatar todos aqueles documentos de despesa e acabámos por 
desistir…porque a burocracia era cada vez mais! 
 
R1 – E na altura a nossa dinâmica de centro de saúde era já avançada…A nível dos casais havia um 
número bastante grande que já distinguia a doutrina da igreja conservadora e o tomar conta do seu 
próprio planeamento familiar… 
 
R2 – Mas se falhava, nunca se punha a questão do aborto…aceitava o planeamento mas se vinha mais 
um, era mais um…não se fazia aborto, enquanto em Aljustrel as pessoas assumiam isso mais e tentavam 
furar aquele esquema que as impedia, de resolver a situação… 
 
R1 – Depois em 1987, um casal nosso amigo desafiou-nos a ir viver para uma quinta na zona de 
Gouveiaonde eles se tinham instalado, eu transferi-me para o Centro de Saúde de Gouveia e a MJ para o 
CS de Celorico da Beira. 
 
R2 – Eu vim para o Centro de Saúde de Celorico, onde havia grupo de médicos de família, e como 
médica de saúde pública, fiquei responsável distrital pela Saúde Escolar…e fui acompanhando o trabalho 
que se fazia…comecei a sensibilizar os médicos dos centros de saúde para que dessem apoio nas 
escolas às questões da Educação Sexual e dessem apoio mesmo as actividades que se faziam nas 
escolas 
 
R1 – Para além do apoio que continuaste a dar no CS de Celorico da Beira ao planeamento familiar…eu 
em Gouveia, investi também na Saúde Escolar e dediquei-me mais ao trabalho com os jovens, mesmo ao 
nível da Educação Sexual… criámos programas com continuidade ao nível das escolas e tudo isto se 
desenvolveu principalmente desde 1987 até 1995, que foi o ano em que comecei a trabalhar com o 
CAT…e aí a área da Toxicodependência tornou-se muito absorvente e eu tive de ir reduzindo a minha 
disponibilidade para com a Saúde Escolar e a partir do ano 2000 passei só a dar uma colaboração muito 
pontual. 
 
E – Esteve no PES? 
 
R1 – Estive, e estive também no projecto piloto de educação sexual, promovido pelo PES do ME em 
parceria com a APF e que tinha também a colaboração da DGS…já vinha de trás, aliás já desde Viana de 
Castelo que eu era o coordenador distrital do NESD (núcleo de educação para a saúde distrital), onde a 
Educação Sexual já era uma das componentes…e aqui na Guarda também fui coordenador distrital da  



Educação para a Saúde até 1995, altura em que o NESD morreu…de “morte matada” 
superiormente…Aliás, no distrito da Guarda, entre os fins dos anos 80 e 95 praticamente todos os CS 
tinham equipas concelhias de Educação para a Saúde e de Saúde Escolar, muitas vezes com pessoas 
comuns e nos anos 90 chegámos a promover alguns processos formativos em conjunto para todas estas 
equipas, valorizando as práticas de animação comunitária adequadas a crianças e jovens. 
 
Entretanto no âmbito do PES e ao nível das escolas do 2º e 3º ciclo e do Secundário, começou a haver 
gente que nos chamava para determinados programas, com um determinado perfil…entre outros 
programas estou-me a lembrar, por exemplo, que em dada altura se criou um gabinete para atendimento 
para alunos na escola EB 3ºC+S de Gouveia, com base na psicóloga da escola e numa médica que 
estava aqui a fazer a especialidade de saúde pública. Estiveram lá duas vezes por semana durante todo 
o ano lectivo e praticamente não foi lá ninguém. Em contrapartida, foi frequente haver alunos que 
procuravam esta médica nos intervalos ou mesmo fora da escola pois ela morava ali perto, e assim 
acabou por fazer bastantes “atendimentos” informais em casa, num café, etc 
 
R2 – Aliás é uma coisa que me acontece a mim…Em Celorico também houve uma determinada altura em 
que nós estávamos na escola uma tarde por semana e raramente apareceu lá gente. Ainda hoje eles vão 
ao centro de saúde mas não vão à consulta específica, vão à minha procura ou a do(a) enfermeiro(a) que 
conhecem. 
 
E – E o que é que vocês tiram daí? 
 
R1 – Os nossos contactos com as escolas são importantes em cooperação com os professores, 
promovendo a comunicação com grupos de jovens e a sua conscientização face à Saúde. Se houver 
empatia, alguns desses jovens poderão depois procurar-nos em momentos em que precisem de ajuda. 
Mas é natural que prefiram fazê-lo fora da escola. Vários destes pedidos de ajuda tinham a ver com a 
Sexualidade, Contracepção, Aborto, etc. Aliás, à medida que eu próprio me fui distanciando da escola e 
fui ficando mais velho, tive a sorte de poder contar com a ajuda de um enfermeiro que é ainda o 
coordenador da saúde escolar no CS de Gouveia e que passou a ser ele próprio a principal referência do 
CS de Gouveia para os estudantes. O enfermeiro Pedro tem animado muitas acções em cooperação com 
as escolas na área da Educação Sexual e há agora uma pequena equipa do CS que vai tentar animar um 
espaço de convívio e atendimento de jovens num local próximo da escola, mas autónomo. 
 
E – Mas então não faz sentido falar em Educação Sexual na escola…devia ser fora da escola? 
R1 - Claro que faz sentido falar em ES na escola, mas o processo educativo de que estamos a falar não 
pode ser reduzido a aulas e manuais limitados à informação biológica neutra. É preciso que este 
processo seja de conscientização/partilha/prazer/responsabilização. Por outro lado, a escola é um espaço 
de socialização fundamental para as crianças e jovens e faz falta que a pedagogia da sexualidade 
assente nestas potencialidades. Daí a importância das experiências que temos tido enquanto 
profissionais e animadores nesta área, quer através da APF, que de projectos desenvolvidos com as 
escolas. Quando a Catalina Pestana avançou com o projecto experimental em Educação Sexual e 
Promoção da Saúde, de que já falei atrás, fiquei a integrar a equipa técnica responsável pelo 
desenvolvimento do projecto numa escola do primeiro ciclo, em Gouveia. Esse foi um período de 
experimentação/avaliação com professores, crianças e pais, ao longo de três anos e com supervisão do 
PES e da APF. Enquanto projecto de investigação, comparou-se uma escola (S. Julião de Gouveia) que 
ia ser objecto do projecto com outra que não ia (Santa Luzia, de Celorico da Beira), mas cuja população 
tinha características semelhantes; tentou-se tipificar alguns comportamentos dos miúdos que eram muito 
semelhantes à partida e depois analisou-se as diferenças entre os dois grupos ao fim de três anos, e 
houve diferenças significativas, sobretudo no grau de maturidade ao falarem de assuntos relacionados 
com a sexualidade. Por exemplo, na avaliação final usava-se uma história em que a mãe do João lhe 
dizia que ele ia ter um irmão dentro de seis meses e pedia-se para cada criança fazer de conta que era o 
João e explicar como é que ia contar isto aos amigos e responder às perguntas deles. Era muito diferente 
a explicação de uns e de outros. Outra diferença também interessante tinha a ver com a ideia de “Quem é 
que eu sou?”… eles tinham que explicar numa carta, a um amigo, como é que eram (auto-retrato). Ora, 



os que não tinham passado pelo projecto falavam muito das suas características físicas, enquanto os 
outros falavam disso, mas iam mais longe, falando da sua maneira de ser, dos seus gostos, etc. 
Ao longo dos três anos do projecto, fomos trabalhando tomando como referência o respectivo currículo, 
em que havia determinadas coisas que davam perfeitamente para serem exploradas em relação com a 
sexualidade, os professores é que nem sempre estão receptivos… Para o desenvolvimento do projecto 
foi muito importante dispormos da documentação de um projecto das ilhas Canárias – o projecto 
Harimaguada – dinamizado nomeadamente pelo prof. Félix López, sexólogo da Universidade de 
Salamanca. Tomando esse projecto como referência, a turma criou duas personagens, a Maria e o 
Manuel, que são amigos, depois namoram e depois casam e têm um filho… que é a Mariana… e os 
alunos foram acompanhando tudo, ajudando a criar a história, pois não estava nada estruturado, … e a 
Maria e o Manuel serviram para uma série de outros temas que não tinham nada a ver com a educação 
sexual… e criaram alguns vínculos com estas personagens, queriam levar a Mariana para casa, etc… 
Foram eles que no início desenharam a própria figura do Manuel e da Maria em papel de cenário, 
primeiro os contornos e depois preencheram com tudo… todos os órgão, inclusive os sexuais (como no 
projecto Harimaguada). Ora, a televisão interessou-se pelo projecto- piloto de ES… e chegou a vir cá 
uma delegação da RTP norte, filmar a “hora” de ES no 1º ciclo… e explicamos que não existia  
propriamente uma hora, que aquilo ia sendo trabalhado com os miúdos ao longo do tempo lectivo… e lá 
marcámos, dissemos para virem depois do intervalo, os senhores viram o Manuel e a Maria (ainda não 
tinha nascido a Mariana) e tentaram conversar com as crianças… sobre o que é que havia de novo 
naquele projecto e os miúdos contaram muitas histórias que o Manuel e a Maria tinham vivido, 
misturando o que era sexual e o que não era… tinha até acontecido que no dia anterior tinham trabalhado 
os acidentes através do Manuel e da Maria, com uma história que eles contaram… e os senhores da 
televisão ficaram frustradíssimos porque queria era ouvir falar de sexo… Aquilo era tão misturado, era 
alimentação, eram os acidentes, era a gravidez da Maria, etc. e não chegou a haver programa nenhum 
na RTP com a reportagem desta visita à escola. 
 
E – A APF também estava envolvida? 
 
R1 – Claro que sim. Eu estava no projecto como técnico designado pela APF, além de médico do CS de 
Gouveia e a a APF era parceira do PES, do ME neste projecto. Depois, foram publicados os resultados 
deste projecto e um conjunto de normas orientadoras para a abordagem da ES nas escolas do Ensino 
Básico e Secundário, procurando-se uma intervenção transversal envolvendo em cada ano diferentes 
disciplinas, e investindo-se na formação dos professores e me projectos autónomos a desenvolver por 
cada escola. Passou a haver convites para sessões na Guarda, no Porto, etc, mas de facto a nível local 
tudo continuou a depender dos professores que já tinham motivação para fazer alguma coisa com 
continuidade, esses procuravam apoio e nós dávamos. Tentávamos evitar as iniciativas de “páraquedas”,  
mas continuámos disponíveis para quem queria fazer as coisas com continuidade…e houve talvez mais 
gente motivada…mas o marasmo geral continuou. 
 
R2 – E continua… 
 
R1 – (Sobre a Educação Sexual nos JI) – Se já foi difícil no projecto experimental da ES haver “luz verde” 
para se integrar o 1º Ciclo do EB, (e actualmente parece-me que ficou outra vez marginalizado) mais 
difícil ainda seria que este viesse a abranger a área pré-escolar…e contudo participámos em experiências 
muito interessantes entre JI, pais e CS, nomeadamente no Concelho de Gouveia. De facto, muitas vezes 
é pelos quatro ou cinco anos que surgem perguntas embaraçosas ainda “ sem inibições do super-ego”, e 
pais e educadores não podem fingir que são surdos ou reprimir ou inventar cegonhas. O importante será 
conseguir dar respostas simples, à medida do que as crianças possam compreender. Em Gouveia, uma 
educadora (Margarida Morgado) transpôs para diapositivos uma pequena história sobre um bebé que não 
queria nascer e apresentou a história numa sessão em que estiveram as crianças, os pais e a equipa do 
CS. A partir da história favoreceu-se a conversa entre filhos e pais, surgiram perguntas e respostas sobre 
o nascer, as diferenças entre menino e menina, o desenvolvimento da criança, etc. A comunicação correu 
tão bem que no ano lectivo seguinte colaborámos com esta educadora numa visita conjunta a todos os JI 
do concelho em que a história se repetiu. E serviu também de pretexto para reunião com os pais. 



E – E acham que há alturas em que se sente maior impacto? Por exemplo, quando se fala na Sida, 
ou se discute as questões do aborto…que são mais essas questões que impulsionam a ES do que 
propriamente o que se tem feito… 
 
R1 – Pensando na área dos adolescentes, a SIDA e o ABORTO podem ser abordadas como situações 
relacionadas com comportamentos de risco e isso pode levar-nos a conversar com os jovens sobre os 
1 Livro “o bebé, texto de Frau MANUSHKIN, ilustrações de Ronald Himler, publicado pela Sá da Costa 
infantil.  riscos que vale ou não vale a pena correr, como evitar condutas disparatadas, como gerir os 
nossos impulsos, etc.Em Gouveia estamos ligados a uma Associação de animação comunitária - o GAF 
(Grupo aprender emfesta), e temos trabalhado com os adolescentes a área da prevenção… mas numa 
primeira abordagem,  tentamos que eles identifiquem as coisas que os preocupam, os medos que têm, os 
riscos que correm, os disparates que fazem, etc…que podem prejudicar a sua saúde, a sua vida ou a 
vida de outros. Não falamos especificamente da sexualidade, mas numa conversa assim podem surgir 
coisas como as drogas, ou os acidentes com o álcool ou a gravidez não desejada ou a SIDA…Se 
tratarmos tudo em compartimentos muito estanques, isso não terá muito a ver com a vida deles e por 
outro lado o que está ao alcance deles fazer para evitar essas ocorrências passa por aspectos comuns 
como a gestão dos impulsos, a auto-estima, o respeito pelos outros, a responsabilidade, a solidariedade, 
etc Nesse aspecto, a questão do Aborto e da SIDA estarão sempre ali pendurados como questões, não é 
pelo facto de já se saber muito de SIDA que não é complicado, nem do aborto estar legalizado…serão 
sempre problemas a tratar com cuidado…(ainda ontem, uma professora que nós conhecemos há uns 
tempos da área das Ciências, que tinha muita vontade, mas alguma insegurança quanto ao modo de 
fazer as coisas, está agora a coordenar a E. para a Saúde na escola, já fez formação com o Daniel 
Sampaio e está nessa perspectiva das coisas com continuidade, veio pedir-me para ajudar a envolver os 
pais)….Há pessoas que vão caminhando…e que talvez tenham agora mais condições para continuar, 
tenham mais meios…o que sinto é que antes do PES/Projecto de ES se estava muito “ao Deus dará” e 
havia muita gente que se demitia. Depois do projecto piloto tentou-se um projecto modelo que era bonito 
mas que me parece que fracassou, dado que pretendia que a ES fosse transversal a todas as áreas do 
Currículo…e que os professores interagissem, mas com a dinâmica que há entre eles, não funcionou e só 
se realizaram algumas coisas pontuais; esta ideia actualmente em curso parece-me ter mais pés para 
andar porque não é afinal muito diferente do que eu vi antigamente, quando a disciplina de Saúde (no 9º 
ano) era bem dada, permite a interacção entre os professores se estes tiverem abertura. Há o papel de 
todos, mas há um responsável, com um fio condutor que não tem só a ver com a área da sexualidade 
mas com a Saúde e a Sociedade. 
 
E – Mas houve aí um hiato de tempo…ou não? O que eu queria saber é se há de algum modo 
relação entre as políticas e o que as pessoas fazem, ou se são coisas mais ou menos 
independentes… 
 
R2 – Depende das pessoas envolvidas… 
 
R1 – Mas não há dúvida de que depois de sair a Catalina do PES e de terminaram tb outros 
investimentos como o PEPT, os núcleos de Educação para a Saúde, etc…houve uma certa travessia do 
deserto…em que quem já tinha feito coisas e tinha laços, por exemplo, com os Centros de Saúde ou 
junto da APF, esses conseguiram continuar a fazer alguma coisa, agora os meios…o investimento  
financeiro e a possibilidade de usar tempo…isso desapareceu 
 
R2 – Mas a verdade é que aqueles professores e aqueles técnicos dos centros de saúde aqueles que 
foram tocados, aqueles que têm sensibilidade para isso, esses têm mantido sempre o seu trabalho… 
 
R1 – Em Celorico houve um projecto de transição positiva entre ciclos, de construção de laços entre 
osmiúdos e isso teve impacto e foi apoiado pelo PEPT e isso quando acabou o financiamento acabou 
oprojecto. Recentemente há uma hipótese de revitalizar agora o projecto anterior, porque quer a escola, 
quer o centro de saúde, quer a câmara estão interessados…são esses meios…agora entre o que aquela 
professora está a fazer no programa de educação para a saúde na escola dela ou o que estão a fazer 
outros …há uma distância enorme… 



R2 – Eu acho que nestas coisas é importante haver o formal, a legislação, haver a nomeação…mas não 
é o mais importante, se a pessoa que está no terreno não quiser, não dá nada, portanto se o professor 
estiver sensibilizado, faz muitíssimo mais que um que não está e tem todos os meios, portanto isto 
depende muito da sensibilidade…e dos professores e dos técnicos sentirem que aquilo é uma coisa 
importante para ser feita. 
 
E – E como é que essas pessoas são tocadas? São as dinâmicas comunitárias? Deve ser qualquer 
coisa além da legislação?! 
 
R1 – Por exemplo, Em Gouveia, vale a pena reflectir na origem e nos primeiros passos do GAF, tudo 
começou no tempo do PIPSE. Aí temos o caso de um projecto interministerial para a promoção do 
sucesso educativo no 1º Ciclo que surgiu formalmente com a legislação e um conjunto de medidas para 
melhorar o sucesso escolar – reforço alimentar, apoio às consultas de certas especialidades, formação de 
professores, apoio às crianças com necessidades educativas especiais, etc. Ora em Gouveia aconteceu 
que as pessoas envolvidas na equipa local do PIPSE, reflectindo com outros técnicos de várias áreas, 
tomaram consciência de que aquelas medidas, sendo importantes, não seriam eficazes para um maior 
sucesso escolar se não se investisse sobretudo na relação família-escola-comunidade, e se não se 
conseguisse estimular nas crianças o gosto de aprender coisas que tinham a ver com a sua vida, com a 
sua terra e com a cultura da sua família e comunidade. Foi assim que nasceu o projecto “aprender em 
festa”, e a escola aprendeu a comunicar com a comunidade não só quando as crianças se portavam mal 
e faltavam às aulas, começou a chamar os pais, pedindo-lhes para contribuir no processo educativo, 
passou a aceitar a participação deles e a aceitar a sua cultura e criar aprendizagens a partir daí. Portanto, 
promovemos primeiro “festas comunitárias”, pedindo a colaboração do JI e da escola para prepararem 
juntos uma festa que tivesse alguma coisa a ver com os pais e comunidade, preparar coisas que os 
miúdos gostassem de apresentar…e nós no grupo Aprender em festa também preparámos sketches que 
tinham a ver com a comunidade…mas que pretendiam também ter uma intervenção lúdicopedagógica… 
e foram festas muito divertidas. E ficou esta ideia, esta dinâmica…os próprios professores 
fizeram investigação sobre a cultura local e, com as escolas e com a comunidade locais, e montou-se 
uma exposição. E houve alguns aspectos pelos quais sentimos que, pelo menos em parte, as 
comunidades, as famílias e as escolas se apropriaram do projecto. 
 
R2 – Sobre esta questão da “apropriação”, vemos tb com os nossos filhos…cresceram a ouvir falar 
nestas coisas, e uma vez íamos de carro para Paredes de Coura e diz assim o nosso filho com 7 anos: 
eu já sei tudo sobre sexualidade, as raparigas têm menstruação e os rapazes têm masturbação. A 
nossafilha é professora do 1º Ciclo e quando estava no último ano da ESE diz-nos…que raio, eu já sei 
tudo, já me ensinaram como explicar a Matemática e tudo isso... e Educação Sexual nada. E pediu para 
lá irmos. E ela era da área das Ciências…ela será uma das pessoas que nós podemos indicar, pois tem 
feito ES com os alunos dela. Mas este ano e também no outro esteve no sindicato. 
 
E – E mais? Para além dela? Já que falam em pessoas… 
R1 – A Inácia que está em Macedo de Cavaleiros…é médica no Centro de Saúde. O João Diegues em 
Palmela…Ainda não falámos na nossa relação com a APF, penso que a Associação teve duas fases: 
uma assente no voluntariado e vive agora uma fase mais empresarial, e nós com esta faceta não lidamos 
tão bem. E o João também. E a Maria José Alves, que foi da direcção nacional da APF, ela se calhar não 
deu muito nas vistas, mas é uma médica com uma intervenção muito rica mais hospitalar. 


