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Entrevista 11 

Data: 13 de Junho de 2011 Duração:  75 minutos  

Transcrição: 11:30 horas Data: de 2011 

Identificação 

Nome: Japona  

Idade: 53 anos 

Exerce o cargo desde: 26 anos 

Categoria profissional: Enfermeira-Monitora 

Formação académica: Licenciatura em Enfermagem 

 

Japona 

(S 1) 

Começava por lhe perguntar, há quanto tempo é enfermeira e há quanto tempo 

está na Docência? 

32 Anos no exercício profissional de enfermeira e há vinte e seis anos na docência. (S 1. 

1) 

 

(S 2) 

Portanto, e entrou para que Escola? Para a Escola onde tirou o Curso ou para 

outra Escola? 

Não, não. Eu fiz o Curso no Porto, na Escola da Ana Guedes. (S 2. 1) 

 

(S 3) 

Ana Guedes? 

…na Ana Guedes. Depois…ah…vim cá abaixo…ah…quer que lhe explique tudo? (S 3. 

1) 

Sim, sim…  

Ai é? Então é assim… Eu vim cá abaixo passar férias…ah…estava…trabalhava nos 

Queimados, na Unidade de Queimados e Cirurgia Plástica do Hospital de S. António e 

conheci o meu marido no dia 19 de Junho. (S 3. 2) Encantei-me e no dia 19 de 

Dezembro estava casada, no mesmo ano. (S 3. 3) 
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Pronto…ah…deixei…voltei para cima, para o Porto. (S 3. 4) Já estava no 

quadro…ah…do Hospital de S. António e pedi, imediatamente logo que cheguei, 

transferência para vir para aqui. (S 3. 5) Falei com os meus pais e vim. (S 3. 6)Ora, 

consegui a transferência para 27 de Dezembro e tinha casado a 19. (S 3. 7) No Porto, o 

meu marido foi casar ao Porto. (S 3. 8)Cheguei cá, comecei a trabalhar no Hospital de 

Faro… na urgência e depois fui trabalhar para o serviço de Medicina, pouco tempo, 

porque tive um acidente de trabalho que me paralisou… [pausa longa] e que me pôs 

numa cama durante muitos anos. (S 3. 9)Ao longo destes anos todos, não foi só de 

imediato e… depois entrei, como digo, vai fazer 26 no dia… 26 anos no dia 1 de 

Outubro na Escola de Enfermagem de Faro, nessa…dessa altura. (S 3. 10) 

Escola de Enfermagem de Faro… 

… de Enfermagem… (S 3. 11) 

 

(S 4) 

E era uma Escola Pública?  

Era, era, já era uma Escola Pública. (S 4. 1) 

Entrou nessa altura… 

Por concurso. (S 4. 2) 

Por concurso… 

…concurso público de 17 questões. (S 4. 3)Em cadeira de rodas fui fazer o 

concurso…ah… com… ah… Escrito, prova oral e prova teórico-prática em cadeira de 

rodas. Mas fi-lo. (S 4. 4) 

Éramos, se não me engano, 4, 7 pessoas…ah…a concurso, a 5 4 das quais fui eu que 

disse ia haver concurso, sabendo que ia haver só uma vaga. (S 4. 5) Estudaram comigo 

na minha cama, eu a fazer tracções pélvicas na cama, estudaram comigo… (S 4. 6) Uns 

dias a preparar, independentemente de saber se entrava eu ou não. (S 4. 7) 

Por acaso, entrei eu e mais 2 colegas posteriormente que, ainda neste momento, estão 

comigo. (S 4. 8)O resto… dos enfermeiros não entraram…(S 4. 9)Eu fiquei em primeiro 

lugar, mesmo estando numa cadeira de rodas. (S 4. 10) 
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(S 5) 

E o que é que a chamou para a Docência, na altura? Porque é que se lembrou na 

altura… 

Porque… [pausa longa] porque… enquanto estava, quando era enfermeira, na 

Medicina… convidaram-me para dar umas aulas de Neonatologia. (S 5. 1) E eu, 

Neonatologia, nunca fui muito a minha área. (S 5. 2) Ai, nunca foi não, não, nunca foi a 

minha área. (S 5. 3) Ai, crianças pequeninas… Não dá para mim, eu vou ter dificuldade. 

(S 5. 4) 

Mas tanto insistiram, tanto insistiram e eu…pensei assim… (S 5. 5) Ah, ainda era 

bastante menina naquela altura e eu quando vim cá para baixo tinha algumas 

dificuldades económicas, embora tivesse nascido num… (S 5. 6) 

 

(S 6) 

Claro, é o começo das carreiras… 

Ah…é mais pela profissão que o meu marido exercia naquela altura. (…) (S 6. 1) É 

aliciante, mas também não deixo o Hospital. (S 6. 2) 

E então comecei a preparar, em acetatos antigos escritos à mão, a procurar, como é que 

se faziam os acetatos. (S 6. 3) A regra dos três… 3 cores, não utilizar cores muito 

berrantes, comecei a preparar-me. (S 6. 4) Bom, e Neonatologia… lá encontrei… 

naquela altura artigos, não havia, não é? (S 6. 5) Encontrei livros na antiga biblioteca da 

própria Escola, fiz amizade com o bibliotecário e dizia: “Oh, Sr. Alexandre, se me 

arranjasse aí uns livros sobre Medicina, Neo…”. “Oh, Sra. Enfermeira, eu arranjo, 

não se preocupe.” (S 6. 6) (R 6. 1) 

Comecei a preparar-me. (S 6. 7) Qual não foi o meu espanto quando chego à Escola, era 

uma turma demasiado grande e eram duas, uma turma dividida em duas. (S 6. 8) 

 

(S 7) 

Ah, foi sua aluna?  

Foi minha aluna há… há 26 anos, muito pouco tempo antes de eu entrar para a Escola… 

de abrir concurso. (S 7. 1) Por isso, foi com ela e com outras enfermeiras que se calhar 

não conhece… (S 7. 2) Eu digo-lhe isto para conhecer, eu digo-lhe isto para conhecer… 

Foi a minha primeira turma de experiência. (S 7. 3)   
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É assim, a minha experiência… (S 7. 4)   

 

(S 8) 

Isto ainda antes de entrar para a Escola?  

Nada, nada, nem eu pensava alguma vez ir para o quadro, alguma vez… Trabalhava… 

(S 8. 1) Depois passado algum tempo, diz-me assim… chamaram-me à Escola… ah… 

fiz isto no ano a seguir. (S 8. 2) Outra turma. É evidente, o dinheiro foi aliciante, não é? 

(S 8. 3) Claro, na altura pagavam bem, descontava-se menos e foi aliciante. (S 8. 4)   

 

(S 9) 

Mas gostou da experiencia? 

Gostei, adorei a experiência. (S 9. 1) Pensei assim: bem, tenho experiência já na 

Unidade de Cuidados Intensivos dos Queimados, uma Medicina…ah… (S 9. 2) Esqueci-

me de dizer: nos 3 serviços, eu apoiava chefias. (S 9. 3) E durante 6 meses na Urgência, 

chefiei a Urgência sozinha, por ausência do meu chefe… Já era enfermeira de primeira 

e pronto, não sei porquê, deram-me as chaves do serviço. (S 9. 4) 

Ah… e depois andar… alguém me foi dizer para eu ir à Escola, ou me telefonaram, eu 

não me lembro muito bem. Mas acho que me telefonaram. (S 9. 5) Mas eu ia à Escola e 

o meu Director disse-me: “Olhe…ah…quer ir para a Escola? E eu disse: “Ah 

enfermeiro…não, acho que não…acho que gostava de passar por um serviço de 

cirurgia, de ter outra experiência”. “A Fátima tem Medicina, tem Urgência, tem 

Cuidados Intensivos, tem Queimados, quer uma cirurgia…” (S 9. 6) 

Já colabora com a Escola… 

“Não vem?”. Eu disse: “Não, Sr. Enfermeiro, não.” (S 9. 7) 

“E olhe, prepare-se…prepare-se que nós este ano vamos abrir concurso para a Escola 

e para Monitor”. E eu disse: “Olhe, Sr. Enfermeiro olhe, pronto tudo bem.” (S 9. 8) Eu 

vou falar com o meu marido, a minha filha…ah…eu acho…já, a minha filha já era 

bebé…tinha…Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro…tinha mais ou 

menos uns 6 ou 7 meses quando tive essa proposta. (S 9. 9) Não, tinha menos, porque a 

proposta foi antes de eu ter o acidente de trabalho (suspiro)…ah…nunca mais acaba, 

está a ver… (S 9. 10) 
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(S 10) 

Não, acaba, acaba. Continue, continue que está muito interessante, continue… 

E depois olhe, a minha filha…eu disse: “Ela é pequena, pequenina… eu acho que 

preciso...” (S 10. 1) E depois é assim, eu pouco conhecia o meu marido, não é? (S 10. 2) 

Nós namorámos 6 meses, ele no Porto…ele cá e eu no Porto… (S 10. 3) Pensei: não, eu 

tenho que ter uma vida se calhar um bocadinho mais livre… para poder conhecê-lo um 

bocadinho melhor e poder aguentar o meu casamento. (S 10. 4) 

Nunca fiz muitas noites, já no Porto não fazia, já… (S 10. 5) É, nessa altura apoiava 

mesmo a chefia de serviço da Unidade de Queimados. (S 10. 6) Aqui, só… Na Urgência 

só fiz 6 meses de noite porque me deram logo a chave de chefia… (S 10. 7) Porque o 

meu chefe tinha um tio que era como se fosse pai e estava a morrer com cancro no 

pulmão e pediu-me para tomar conta das rédeas… (S 10. 8) Fiquei grávida nessa altura. 

(S 10. 9) E depois fui para a Medicina, fui mesmo com… Nessa altura, fui mesmo como 

substituta da chefe já, encarregada. (S 10. 10) 

Bem… chegou a altura. (S 10. 11) O meu marido…eu sabia que não ia mexer muito no 

meu ordenado porque eu só fazia manhãs… (S 10. 12) Pelo contrário, até era capaz de 

me ajudar alguma coisa. (S 10. 13) Ora, pois as coisas foram… muito difíceis e difíceis 

porquê? (S 10. 14) Porque em Setembro, já eu estava mais ou menos… a ter alguns 

livros, a ter alguma coisa para preparar… caiu-me um doente de 149 kg em cima de 

mim e eu fiz um acidente de trabalho, dos quais… isto foi a uma Sexta… (S 10. 15) 

 

(S 11) 

Mas isso ainda no Hospital?  

No Hospital. (S 11. 1) 

Mas já tinha tido o convite…  

Mas já tinha tido o convite… (S 11. 2) 

Já lhe tinham dito que ia haver o tal concurso… 

Eu já tinha ido buscar livros…eu não o deixei cair, porque o apoiei com a minha 

perna… (S 11. 3) 

149Kg… 

Senti uma dor, uma coisa esquisita, mas não liguei. (S 11. 4)No Sábado… de manhã, 

sozinha em casa com a minha filha… bebé, senti um esticão e paralisei. (S 11. 5) Fiquei 
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paralisada… (suspiro) completamente, a minha filha a gatinhar. (S 11. 6)Chamo o meu 

marido, o meu marido veio, fui para o Hospital. (S 11. 7) 

Vim para casa, não havia lugar na Ortopedia do Hospital de Faro e vieram-me serrar a 

minha…o fundo da minha cama, colocar-me tracções pélvicas. (S 11. 8) Dos quais tive 

assim…não sei bem quantos meses, até ser marcado o dia da…da…da discussão. (S 11. 

9)Ah…da discussão não, da…da parte escrita do tema. Eram 17 temas… (S 11. 10) 

Depois teve discussão de …oral 

…de…de…do tema e depois uma teórico-prática e discussão curricular. (S 11. 11) 

Bom…ah…vi a minha vida a andar para trás, evidentemente…dores…por todo o lado, 

mal eu sabia o que esperava ao fim de tantos anos, depois, posteriormente. (S 11. 12) 

Ah…mas tive sempre pessoas que me ajudaram… levavam, por exemplo, livros a 

casa…ah… o meu marido ajudou-me muito. (S 11. 13)Ah…a minha filha era bebé, por 

isso eu…quase não a vi crescer…é evidente ou quase não a ajudei a crescer. (S 11. 14)  

E depois… achei que isto não devia de ficar só para mim…e disse a duas colegas 

minhas, uma que trabalhava comigo na Medicina…na Medicina e outra das quais eu 

tinha muito respeito e disse: “Olha, vai haver concurso para a Escola. Só há uma vaga 

mas meninas…venham trabalhar comigo.” (S 11. 15) 

Venham comigo…  

Porque não? Se a vaga não for para mim, é para vocês, vocês são mais novas, muito 

mais novas do que eu… (S 11. 16) 

 

(S 12) 

A Fátima naquela altura também era nova?  

Era, tinha 26. (S 12. 1) 

 

(S 13) 

Mas um facto é que entrou a Fátima, portanto, nessas vagas, só a Fátima é que 

entrou? 

Bom…mas eu achei, achei que não devia fazer isto sozinho. (S 13. 1) Primeiro, era uma 

coisa demasiado importante… para guardar segredo só para mim… (S 13. 2) Eu é que 

sabia sobre a publicação e disse-lhe: “Oh, …, você é um (…), vai abrir concurso. 

Venham estudar comigo, estou aqui sozinha, tenho aqui…”… (S 13. 3) Tinha uma 

tracção de 10 Kg em cada um dos lados… “Venham, eu tenho livros, o Alexandre já me 
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arranjou, eu já tenho mais ou menos estudados e escritos”… em folhinhas amarelinhas 

que ainda as tenho, eram brancas mas ficaram amarelas com o tempo. (S 13. 4) Escritas 

à minha mão, virada em decúbito lateral…é assim…assim que estudei. (S 13. 5) 

E elas vieram. (S 13. 6) Eu sabia que havia outra enfermeira… no Hospital de 

Barlavento, dos quais sou óptima…sou íntima amiga… (S 13. 7) (R 13. 1) Por azar… 

Ah, eu fui em cadeira de rodas no dia da parte escrita… (S 13. 8) O meu marido ajudou-

me, assim como o próprio Director da Escola me ajudou a subir de cadeira de rodas. (S 

13. 9) Fiz a parte escrita e saiu-me, infelizmente, o electrochoque. (S 13. 10) Detestei… 

há coisa que eu… detesto Psiquiatria. (S 13. 11) Detesto mas por acaso agora gostei 

mais [risos]. (S 13. 12) 

Saiu-me o electrochoque. Bom, saiu-me o electrochoque, estava um júri de uma 

enfermeira que eu… que é a minha melhor amiga neste momento…que me 

acompanhou, foi minha coordenadora, que me lançou, que é a professora Martins dos 

Santos. (S 13. 13) Estava uma enfermeira…que foi para…das quais eu ia substituir, foi 

para a Calouste Gulbenkian, a enfermeira Fátima…Fátima Ramos, era o Director e uma 

pessoa externa que eu desconhecia. (S 13. 14) 

Bom, fiz o concurso, vim para a minha cama outra vez, colocaram-me outra vez… O 

médico…o ortopedista, foi a Ortopedia, dois médicos que vinham do Hospital de Faro, 

vieram-me colocar outra vez as tracções pélvicas e pronto…fiquei assim mais 3 ou 4 

meses. (S 13. 15) Depois dos quais recebi uma indicação que teria que ir fazer teórico-

prática. Fui fazer teórico-prática…ah… (S 13. 16) 

 

(S 14) 

Antigamente as entradas eram assim nas Públicas… 

…discussão curricular e pronto…(S 14. 1) 

E lá está… 

E lá estou. (S 14. 2)Fiquei em primeiro lugar e depois entrou outra colega minha porque 

era uma vaga, mas uma possibilidade de ser duas, e como o concurso era por 2 anos, 

com a possibilidade de ser 3… (S 14. 3) 

Ah, ainda durante aquele… puderam entrar… 

Pronto, entrei eu, depois entrou a … depois entrou a ……não  a …, por causa da Saúde 

Mental, porque era uma pessoa…ah…não sem ser uma boa enfermeira…enfermeira 

com…pronto, era mesmo boa pessoa e boa enfermeira. (S 14. 4) 
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(S 15) 

Mas acha que é preciso haver um perfil para ser professor? Como é que define aí 

a… 

Ai, oh, minha querida, eu acho que não é ser perfil… porque eu pergunto: “o que é ter 

perfil?” (S 15. 1) 

 

(S 16) 

Haverá então algumas características… 

Algumas características pessoais. (S 16. 1) 

 

(S 17) 

E quais são, para si? Agora achei importante perguntar, como disse que havia uma 

que… 

Olhe… primeiro de tudo… não acreditar que temos amigos nos alunos, mas que temos 

que lutar sempre para ter amigos nos alunos. (S 17. 1) Segundo… tentar-nos situar e 

acreditar que não podemos ficar sempre da mesma maneira, temos que lutar por 

aprender, por saber cada vez mais, não é que seja sozinha ou… em frente… (S 17. 2) 

Qualquer coisa, numa biblioteca, em frente ao computador agora… (S 17. 3) Saber mais 

com os outros que sabem mais do que nós, são mais experientes…com alguns que têm 

mais formação, com alguns… (S 17. 4) Eu própria acho que alguns… a formação que 

têm, ganham… guardam-na para eles e dificilmente transmitem aos outros. (S 17. 5) 

Transmitem pouco aos outros ou com medo de fazer parecido ou com medo de fazer 

semelhante ou com medo de fazer igual… (S 17. 6) (R 17. 1) Ou com medo de que as 

pessoas atingem as ideias e que…sejam únicas em qualquer coisa…que façam e que 

sejam…que têm que ser únicas e que os outros não podem fazer semelhante. (S 17. 7) 

Bom…e depois…eu não posso dizer…dar-nos bem com Gregos e Troianos, mas fazer 

tudo por tudo para sermos sempre igual para todos da mesma maneira nas mesmas 

circunstâncias… em circunstâncias iguais, em circunstâncias diferentes e uns por aquilo 

que pensamos, pela justiça e nunca porque somos amigas ou porque gostamos mais ou 

porque gostamos menos. (S 17. 8)   
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(S 18) 

Claro, tem que haver aí… 

É o meu lema de vida. (S 18. 1) 

Ao princípio não me dei muito bem, porque me foi difícil conseguir…dizer às pessoas 

que sou mesmo assim…e que se era branco, era branco, se era preto, era preto…em 

qualquer circunstância, independentemente de ser a minha melhor amiga. (S 18. 2) 

 

(S 19) 

E como é que continuou o seu percurso? Portanto, entra na Escola… 

E fui trabalhar para a Médico-Cirúrgica, para o 2º ano. Adorei a experiência. (S 19. 1) 

 

(S 20) 

Ainda não tinha nenhuma Especialidade? Portanto, quando entrou não tinha 

nenhuma Especialidade… 

Nada, nem tenho, nem tenho… Nada, nem tenho. Eu explico já porquê. (S 20. 1) 

 

(S 21) 

Então, começou pela Médico-Cirúrgica…  

Médico-Cirúrgica, acompanhamento de estágios de 8 horas…ah…com uma 

coordenadora que me ensinou, papéis…ah…burocracias…que naquela altura ajudava 

muito e que agora me ajuda enquanto membro da Comissão do CLE do Curso…de 

outra maneira mas que ainda vou beber…ah…que me ajuda, que me ajuda. (S 21. 1)  

E portanto…isto passado 5 anos…durante 4-5 anos, sempre Médico-cirúrgica e a 

acompanhar estágios de 2º ano…de 1º, que adorava. (S 21. 2) Adorava dar aulas 

também ao 1º ano, as provas…eu sempre fui muito rigorosa com…com as técnicas. (S 

21. 3) Se existem livros de técnicas, para alguma coisa eles são. (S 21. 4) Mesmo no 4º 

ano, eu ainda sou…mas (…) É lá com eles, eu não me preocupo. (S 21. 5) 

Ah…e depois no 1º ano…ah…eram os cantos, era…não encharcar o doente mas 

também não o lavar a seco, porque era uma coisa…era uma coisa que me revoltava. (S 

21. 6)   

As técnicas de Enfermagem, lavar a seco, lavar os olhinhos, lavar a boquinha, lavar…e 

eu vinha de uma experiência de uma Medicina… (S 21. 7) 
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(S 22) 

Aí, lavar a seco, acho graça… [risos] 

…era, achava que os alunos lavavam a seco. (S 22. 1) Por muito que lia, lia as técnicas 

do IGIF [Instituto de Gestão Informática da Saúde], as normas do IGIF, depois ia, 

depois ia acolá, depois ia à antiga Brunner…e na verdade diziam que o doente tinha que 

estar lavado. (S 22. 2) Naquela altura, o doente tinha que estar confortante, tinha que 

estar confortado mas lavado. (S 22. 3) E eu achava que os alunos lavavam a seco, não 

podia ser. (S 22. 4) 

Depois, quando entrei na Escola… Mas temos que começar a lavar a cabeça, a cabeça. 

(S 22. 5) Fui buscar uma técnica muito antiga dos…dos…dos jornais que se punham 

plástico, depois a água caía… (S 22. 6) 

…para o balde… 

…sim, lavava-se para o balde. (S 22. 7) Isso cumpre-se técnica na mesma mas tem que 

se fazer. (S 22. 8) As pessoas não podem estar na cama, se não se levantam, com o 

cabelo…vocês a passarem aguinha a seco. (S 22. 9) Bem…e foi a minha 1ª turma… A 

enfermeira do Sindicato, a enfermeira Guadalupe Simões, eu acho. (S 22. 10) (R 22. 1)   

Ah…a enfermeira Guadalupe… 

Bom, foi a minha 1ª turma efectiva, que tomei posse…A Guadalupe……a Guadalupe. 

(S 22. 11) Ah…entretanto…comecei…temos que os lavar bem, mas não podemos 

encharcar mas se o lençol de baixo é para mudar, pomos as toalhas tal e qual, como a 

Escola vos ensina, como nós vos ensinamos. (S 22. 12) 

Mas pode levar água… 

…mas pode levar água. (S 22. 13) 

Claro… 

Bom…ah…quando isto acontece, passa a enfermeira Guadalupe. (S 22. 14) Era uma 

turma que eu tratava por tu, depois fui chamada ao gabinete: “Ah, Fátima…não se pode 

chamar…tratar os alunos por tu”. (S 22. 15) Isto há vinte e…olha, 26, comecei eu a dar 

aulas…ah…isto há…tomei posse… 

Ah, porque eu, eu fui para a Escola a 1 de Fevereiro com pedido de…de uma …aquilo 

chamava-se licença…não era sem vencimento, era…era um, como é que se chamava 

aquilo? (S 22. 16) Licença. Eu fui para a Escola a 1 de Fevereiro, por autorização do 

Hospital, quando sabia que só ia tomar posse a 1 de Outubro…licença…digo-lhe já. (S 

22. 17) 
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Não faz mal… 

Ah…por isso foi quase que emprestada do Hospital à Escola, enquanto não toma posse. 

(S 22. 18) 

 

(S 23) 

Tipo um destacamento… 

Talvez….destacamento, talvez…(S 23. 1) 

Destacamento de serviço, uma coisa assim… 

…sim, sim, talvez assim. Isto…isto…isto com tanta, sabe, isto com tanta…anestesia, já 

estou com…tenho os neurónios um bocadinho apagados…apagados nalgumas coisas, 

principalmente coisas que não achei muito importante. (S 23. 2) Naquela altura da 

minha vida, quase que…foram apagadas completamente, sem querer apagaram-se. (S 

23. 3) 

Sei que tomei posse no dia 1 de Outubro, até para a Escola onde (…) Tomei posse no 

dia 1 de Outubro. Fui logo para estágios…ah…voltando atrás, ao 2º ano… (S 23. 4) 

 

(S 24) 

E tem-se mantido sempre na Médico-cirúrgica? 

Não, não, não, não, nada, nada, nada…já corri tudo. (S 24. 1) 

 

(S 25) 

Correu todas as áreas? 

Tudo, tudo, tudo…quis sempre experimentar tudo, nunca disse que não a nada, tudo, 

tudo. (S 25. 1) 

Ah…a experiência…Entretanto no 2º ano, pensei assim: “Ai, é uma experiência 

interessante!”. (S 25. 2)Só que, a dar… naquela altura, Dermatologia, não se chamava 

Cuidados em Enfermagem, era Dermatologia… (S 25. 3) 
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(S 26) 

Ainda nos Modelos… 

…ah…calquei o fio do retroprojector, senti uma descarga eléctrica…fiz…ah…tive 

descontrolo dos esfíncteres, tanto vesical como anal e…a partir daí a minha vida foi 

parar. (S 26. 1)Não pude fazer mais formação. (S 26. 2) 

Tinha tido a minha filha…graças a Deus, senão, não podia ter mais filhos. Ah… (S 26. 

3) 

 

(S 27) 

Isso foi em que ano, Fátima? 

Mil novecentos…entre 89 ou 90. Não, não, não, minto, não, não, não minto…87-

88…87-88. (S 27. 1) 

 

(S 28) 

Portanto, isso…isso retira-a do serviço algum tempo? 

Algum tempo? (S 28. 1) 

Anos? 

Anos. (S 28. 2) 

Quantos anos? 

Oh…4 anos estive eu paralisada…levantava-me 7 meses…ia com uma cadeira de 

rodas… (S 28. 3) 

 

(S 29) 

Isso não foi tratado como um acidente de serviço? 

Foi, no Hospital. (S 29. 1) 

Só que, quando eu tomei posse na Escola, era o Ministério da Saúde… mas era noutra 

instituição. (S 29. 2)E naquela altura…havia Decreto-lei dos acidentes de trabalho, que 

dizia que passado…acho que eram 4 anos, se não houvesse repercussões de maior e 

mudando de instituições, perdia-se o lugar…ou perdia-se o direito ao…ao…ao acidente 

de trabalho. (S 29. 3) 

Ai, o azar foi tanto, que só tive…dores violentas e a dar uma aula, como digo, 

arrancaram um fio do retroprojector. (S 29. 4) Passado 5 anos de isto me ter 
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acontecido…corri tudo…aqui diziam que era psicossomático… (S 29. 5)Fui para 

Lisboa, fui para Coimbra, corri neurocirurgiões, fui para Espanha, fui para 

Montemor…para o Hospital …de Padres. (S 29. 6)Corri tudo, estive internada…sempre 

a paralisar, caminhava, paralisava, caminhava, paralisava, cadeira de rodas. (S 29. 7) 

Tentei ir trabalhar…comecei a dar aulas numa…estava numa secretária com a 

autorização, naquela altura…da Comissão de Gestão…chamava-se Conselho de Gestão 

e sentava...punha os pés em cima de uma cadeira…e dava aulas. (S 29. 8)Com muito 

sofrimento, sempre com dor…dei o melhor que pude e o melhor que sou. (S 29. 9) 

Voltei novamente a paralisar, voltava novamente para a cama…voltava a Lisboa, ao Dr. 

Lobo Antunes, ao Dr. Lucas dos Santos, ao professor… Nuno Salema dos 

Reis…ah…até que cheguei a uma altura que comecei a ir para o Porto. (S 29. 10) 

Fui à Prelada…e voltava outra vez…ah…mandavam-me a Medipax´s, Voltaren´s, 

voltava outra vez a dar aulas. (S 29. 11) Procurava nunca…e fi-lo com gosto, nunca me 

afastar da…da prática. (S 29. 12) Nunca, nunca dizer assim: “Ah, eu estou de atestado, 

ainda por cima atestado que me deixa sair…não…”. (S 29. 13) 

 

(S 30) 

Tentou sempre fazer leituras… 

Sempre, sempre, sempre… (S 30. 1) 

Acompanhar… 

Sempre, sempre, sempre. E pedia sempre autorização…sentada numa cadeira…numa 

carteira e os pés em cima de uma cadeira, era assim que eu me conseguia. (S 30. 2) 

Ah…passei, sei lá…por onde… pela Pediatria, teórica, 1º ano… Aí já me tive que 

precaver um bocadinho em relação às teórico-práticas…pedi para não fazer teórico-

práticas. (S 30. 3) 

Sim, em cadeira de rodas não podia… 

Não, nessa altura não ia em cadeira de rodas já… (S 30. 4) 

Ah, já não ia… 

Nessa altura já ia a caminhar. (S 30. 5)Ou com a bengala ou o meu marido me deixava 

na Escola…e eu depois… Ajudavam-me a subir ou então subia agarrada a um corrimão. 

(S 30. 6) Depois, havia também outra secção na Escola que era um 1º andar…que 

tinha…porque não cabiam todos…nós tínhamos um apartamento alugado…eu ia de 

elevador…eu ia para a aula. (S 30. 7)  
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Vinha da aula, ia para a cama… (S 30. 8) No dia a seguir, sabia que tinha aulas, ia para 

as aulas, vinha para a cama. (S 30. 9) Ou me sentava numa cadeira de rodas em casa, 

que a tinha desde que tive o acidente de trabalho, não é? (S 30. 10)Que ma ofereceram 

no Hospital. E a minha vida foi isto, durante alguns anos. (S 30. 11) 

Em 90, não…em 88-89, aí sim…ah…as dores eram bastantes, comecei a ir ao médico, a 

outro médico. (S 30. 12)Juntas Médicas, umas atrás das outras, tinha que ir a Évora… 

Cheguei a uma altura que não podia mesmo ir a Évora porque eu ia de um leito duro… 

(S 30. 13) O meu marido arranjava-me uma tábua, eu ia a Évora. E começou a Escola a 

pedir para virem cá…o…a Junta Médica a casa. (S 30. 14) 

Eles na verdade viam-me num estádio em que…era melhor…puseram-me em pré-

reforma. (S 30. 15)E eu disse: “Em pré-reforma, nunca!” Ou quer dizer, em pré-reforma 

sim, mas em reforma total, não. “Isto há-de ter solução!”. (S 30. 16) 

Eu sou uma pessoa extremamente crente…ah…não sou beata de sacristia, sou 

extremamente crente. (S 30. 17) 

 

(S 31) 

Tem fé… 

Acho que…ah…hei-de um dia ganhar o céu, no bem que se faz aos outros. Isto (…). 

Bom…ah…(S 31. 1) 

 

(S 32) 

Não, percebe-se que é uma pessoa generosa… 

Depois…ah…em 89, 88-89, 89-90, 90-91… Médico para um lado, médico para o 

outro…morfina para um lado, Peptidine
®
 para o outro…ah…Voltaren

®
, Medipax

®
. (S 

32. 1)Fiz um choque anafiláctico…com o Nolotil
®
 que sei que tinha tomado, 

numa…uma vez que resolvi ir mesmo ajudar as minhas colegas, estávamos a fazer os 

exames médicos. (S 32. 2)Eu vim almoçar a casa, já tinha o carro…adaptado um 

bocadinho a mim, mas…vim a casa e fazia …um Biazepan Rectard à noite…e 

juntamente com o Nolotil
®
 fiz ao almoço… fiz um choque anafiláctico. (S 32. 3) 

Estive em coma…na própria Escola, ainda consegui chegar à Escola. (S 32. 4) Fiz um 

edema facial brutal, fiz um…um edema vaginal…ah…fiquei com 

vaginismo…fiquei…só tinha noção do…duma luz ao fim do túnel. (S 32. 5)Chegar lá 

tinha que chegar, como não sabia…mas também queria voltar. (S 32. 6) 
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Queria sair dali porque não me tinha despedido do meu marido, nem da minha filha, 

nem dos meus pais. (S 32. 7)Os meus pais estão no Porto. (S 32. 8)Estou sozinha com a 

minha filha e com o meu marido, aqui no Algarve. (S 32. 9)Agora, até com o meu 

marido em casa porque a minha filha já está…já está…sozinha também. (S 32. 10)  

Então…as minhas colegas tentaram tudo por tudo, puncionaram-me tudo o que havia na 

veia… (S 32. 11) 

Ainda consegui…conseguiram-me dar Soludacortina, que já tinha passado de prazo e 

uma funcionária correu… (S 32. 12) 

 

(S 33) 

Não fez efeito nenhum? Fez?  

Fez… (S 33. 1) 

Mesmo passado de prazo… 

…fez, fez…comecei a recuperar aos poucos, a ver toda a gente que me rodeava, senti 

que tinha um soro colocado e só dizia: “Mas eu tenho vaginismo.” Recuperei… 

relativamente fácil. (S 33. 2) 

Ah…a língua não me cabia na boca, os olhos… (S 33. 3) 

Portanto, tudo quanto eram mucosas… 

Tudo, tudo, eu fiquei um bicho, bicho. Fiquei com hematomas brutais durante algum 

tempo, sem poder dar aulas. (S 33. 4) 

Ora, mas isto abreviando que senão isto…tem muito mais coisas. (S 33. 5)Pois, passei 

por essas. Depois achei que…não poderia ser mais. Fui ao Porto, na Prelada também 

nada me resolveram, fui ao meu professor que me…que me tinha dado Ortopedia, ao 

Dr. Martins Ferreira. Ao Hospital de Santa Maria na rua de Camões, no Porto. (S 33. 6) 

 

(S 34) 

Que estão lá as suas raízes, as suas referências, não é? 

Fui ao Porto. (S 34. 1) 

Ele disse-me: “Olha, tens que ser internada outra vez para fazer as tracções pélvicas e 

colocares um (…).” (S 34. 2)A boa da Fátima…ah…isto tudo à minha custa porque…o 

seguro, como eu tinha mudado de instituição e não tinha tido problemas nos primeiros 4 

anos…não me pagaram nada. (S 34. 3)Por isso, das vezes que eu fui operada, tudo isto 
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foi tudo à minha custa…do meu sacrifício, do meu marido, da ajuda dos meus pais. (S 

34. 4) 

Bom, ele disse…fui internada, fiz tracções pélvicas outra vez. (S 34. 5) Comecei a vir 

com uma …vim para baixo, depois ao longo de umas semanas no Porto, sem ver a 

minha filha. Ah…o meu marido é que…cuidava dela, o meu marido ia de vez em 

quando, a minha filha ia de vez em quando. (S 34. 6)Uma vizinha que ajudava a minha 

filha…depois, eu vim para baixo com uma…um lombostato de resina, que me deu cabo 

dos músculos, foi pior que isto, foi pior… (S 34. 7) 

 

(S 35) 

Mesmo da parte respiratória…  

Horrível… (S 35. 1) 

Mesmo todos os intercostais…  

Tudo, tudo, tudo… 

Em 92… (S 35. 2) 

Quanto tempo é que teve isso? O lombostase…  

Oh…muitos, foi de resina, foi os de metal, depois ele passou-me para uma…uma cinta 

inteira com duas varas. (S 35. 3) 

Aquelas varas, sim… 

A ver se me passava, não passou, evidente. As hérnias cada vez eram maiores…e o que 

é que eu tinha? Tinha osteófitos, em vez de nascerem para o exterior, estavam a nascer 

para dentro da medula. (S 35. 4) 

Em 92 fui ao médico, fui ao Porto e a comadre da minha mãe falou-me num médico no 

Porto, Dr.…não me lembro, eu daqui a um bocado lembro-me. (S 35. 5)Que era do 

Hospital de São João. Fui à consulta, ele torceu logo o nariz…mas entretanto a minha 

filha teve uma tuberculose, aos 6 meses. (S 35. 6)Tudo me impediu… isto para lhe 

responder porque é que não fiz formação ou por… qual foi o meu percurso…não, não, 

formação… (S 35. 7) 

 

(S 36) 

Pois, estou a ver. Há aqui um percurso muito pautado pela doença, doença grave e 

que no fundo, a distanciam desse percurso... 

Me impediu de fazer seja o que for. (S 36. 1) 
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De fazer formação… 

Me impediu, me impediu de fazer formação. (S 36. 2) 

 

(S 37) 

Até agora, que está a fazer o Doutoramento? Certo? 

Até agora. Porquê? Porque eu fui operada em 92… com enxerto, o enxerto não pegou… 

(S 37. 1) Fui operada em 95. Fiz a artrodese de fixação de 4 vértebras…que não correu 

nada bem…fui…para a clínica da dor…em 2002, no Garcia da Orta. (S 37. 2) Que me 

deram medicação que me fez cair os dentes, que me fez cair cabelo, que me fez cair 

unhas…e não só…até a parte mais íntima também ficou afectada. (S 37. 3) 

Depois em noventa…não, em 2003, vendo que a consulta da dor no Garcia da Orta não 

me resolvia muito o problema…e a…por atenção de uma…anestesista que dava aulas 

de Patologia na Escola disse-me: “Eu vou-lhe arranjar uma consulta no IPO.” 

No...no… Lisboa, foi assim que comecei a ser seguida pelo IPO. (S 37. 4) Ah…comecei 

a fazer estimulação eléctrica…medicação…sempre. Comecei a tomar Gabapentina
®
, 

que nunca mais posso deixar na minha vida, mas a Dra.….Matilde disse-me: “Isto não é 

deficiente, vai para o de Faro.” (S 37. 5) 

Eu, em leito duro, como sempre, tive de passar do carro do meu marido… “Vai para 

Faro e… vai ter que, isto vai ter que se resolver de outra maneira.” Ah, esqueci-me de 

dizer que em…desde 19…95, 96, 97, 98…desde 1999, eu tenho 74% de incapacidade. 

(S 37. 6) 

74… 

74% de incapacidade…porque em 95 eu fiz a artrodese de fixação. (S 37. 7) Eu não 

sinto a perna esquerda…ah…tenho…ah…parestesias na perna esquerda…ainda bem 

que é tudo à esquerda senão não conseguia trabalhar. (S 37. 8) 

Mas pronto, continuei a procurar trabalhar, procurar estar alegre….(S 37. 9) 

 

(S 38) 

Então a última intervenção foi em que ano? 

95. (S 38. 1) 

95… 

…depois fui para a consulta da dor…no Garcia da Orta, dos quais… não gostei da 

experiência…ah…puseram-me mais maluca daquilo que eu estava. (S 38. 2)Depois 
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em…depois é que fui para o…para o IPO. (S 38. 3)Aí sim, acreditaram em mim, 

acreditaram em mim…nas minhas cicatrizes de guerra, que são enormes…e colocaram-

me um cateter medular. (S 38. 4) 

Por isso eu estou a andar, a fazer as minhas viagens, como vê, o meu cantinho com o 

meu marido…ah…a fazer a minha cama, que parece uma cama de rainha. (S 38. 5)A ter 

um carro…um carro completamente adaptado a mim, uma secretária adaptada, uma 

cadeira adaptada. A minha vida teve que se adaptar. (S 38. 6)  

 

(S 39) 

Mas é uma mulher de dor crónica? 

Sou uma mulher de dor crónica. (S 39. 1)Por isso faço Nolotil
®
… faço… experimento 

Tramal. Tramal dou-me muito mal. Experimentei o Tegretol
®
…ah…experimentei o 

Tegretol
®
…não me dei muito bem com o Tegretol

®
… A Gabapentina tem sido a minha 

ajuda. O Lorazepam
®

 tem sido a minha ajuda, para eu poder dormir…o meu cateter 

medular tem sido a minha ajuda, vou de 6…de 8 em 8, de ano a ano. (S 39. 2) 

Oh, Fátima, mas você é uma mulher com uma garra… 

Nah…no IPO, eles põem uma bomba infusora…que não sei o que é que tem, nem quero 

saber…nunca quis saber. (…) (S 39. 3)Faço de manhã, antes de me levantar…ah…fico 

um bocadinho drogada, por isso é que adormeci, fico assim um 

bocadinho…abaulada…ah…abaulada. (S 39. 4) 

 

(S 40) 

Mas depois consegue gerir o resto do dia?  

Depois…faço a minha cama… faço antes de ir para a cama, meia hora numa força, 

outra meia hora noutra força. Se me perguntar o que é que aquilo tem, não sei. (S 40. 1) 

Tem lá um cocktail… 

Sei que vou ao IPO, entrego aquilo, eles enchem. (S 40. 2) 

 

(S 41) 

De quanto em quanto tempo? 

Ah…de 6 em 6, de 8 em 8. E porquê? Aquilo está lacrado porque quando eu tinha 

muita, muita dor, aumentava o…o…o débito da infusão…da perfusão. (S 41. 
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1)Aumentava a bomba para eu deixar de ter tantas… tanta dor e a Dra. Matilde 

percebeu que eu tinha que lá ir ao fim de 3-4 meses porque já não tinha, não é? (S 41. 2) 

Os dentes caíram, o cabelo, as unhas, os eczemas e ela disse-me: ”Não, Fátima, vou… 

isto então não vai conseguir fazer nada, vamos lacrar isto de maneira que nunca mais 

vai poder mexer, mesmo que tenha vontade de o fazer.” (S 41. 3)E pronto, a minha vida 

é isto, de manhã faço o que tenho a fazer, à noite ionizo-me outra vez, tomo uma 

Gabapentina
®
 que já fiz 1600, consegui desmamar e só tomo 300. Penso que se calhar é 

só para dizer que tomo…ah…tenho dor, tenho dor, sinto dor…agora penso que…(S 41. 

4) 

 

(S 42) 

A altura melhor será amanhã, não? 

Ah…não, a altura melhor, sabe qual é. Eu saber que vou-me deitar e que a dor que me 

vai desaparecer completamente (S 42. 1) 

Mas porque toma alguma coisa… 

…percebe? E pronto, é isto. 

Depois passei por uma experiência… (S 42. 2) 

E isso é muita coisa, Fátima… 

Pronto, por isso, foi isto que me impediu. Olhe, não foi a vontade…penso que não foi a 

cabeça…a parte cognitiva. (S 42. 3) 

De maneira nenhuma… 

…penso que não foi, foi de…primeiro, ter que lutar pela minha vida pessoal, a minha 

vida familiar e se sou casada há 29 anos, por alguma coisa é, e com um marido que 

me…que eu tenho que pôr uma passadeira vermelha por onde passo. (S 42. 4)Porque ele 

lavava-me, ele vestia-me, ele fazia-me a comida, ele penteava-me, ele mudava-me, ele 

acordava de noite, ele… quase que aprendia a dar as injecções das 

Pentazocina…ah…por isso foi um homem que, quando eu estava de fraldas, quando 

estava…quando…que eu usei fralda durante muitos anos, não é? (S 42. 5)Tive 

fralda…ah…depois acompanhou-me sempre. (S 42. 6) 

Por isso é…eu não podia ir para uma formação fora daqui, do Algarve, a quilómetros de 

distância. (A 42. 1)Primeiro, porque não aguentava viver sem ele, ainda agora não 

aguento…é-me muito difícil viver sem o meu marido. (S 42. 7) (A 42. 2) 

Estão a ligar-se… 
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Só vivemos um para o outro…ah...nem que eu acabasse a minha carreira profissional, 

pura e simplesmente, a ser uma enfermeira monitora, que é aquilo que eu sou, com 

muito…mas também com alguma pena. Isso é mais porque eu sei que tenho capacidade 

para ser mais. (S 42. 8) 

 

(S 43) 

Mas é monitora? 

Sou. (S 43. 1) 

Tem graça que eu, neste primeiro estudo, encontrei duas monitoras no país. 

Então pronto, olhe. (S 43. 2) 

Que bom estar a entrevistar uma delas… 

É uma raridade… (S 43. 3) 

Que bom estar a entrevistar uma delas… 

É uma raridade… (S 43. 4) 

 

(S 44) 

Mas, oh Fátima, porque é que surge agora… surge agora o Doutoramento? Porque 

está numa fase, digamos, que mais equilibrada...? 

Ah… 

Da doença… 

Da doença…ah…o equilíbrio já surgiu há alguns anos. (S 44. 1)A Gabapentina 

começou a fazer efeito…ah…Comecei a dormir muito melhor de noite. (S 44. 2)A 

Gabapentina ajudou-me a não ter… tinha dor, mas não sentia. (S 44. 3)Tenho dor, sei 

que tenho dor, mas sei que…ah…não é uma dor que me…me impeça, não é uma dor 

neuropática, uma dor que me impeça de fazer a minha vida profissional. (S 44. 4) 

Pelo contrário, minha querida…vou dizer uma coisa…eu sou a pessoa da Escola que 

faço…que me ofereço para fazer os estágios mais longos. (S 44. 5)Eu conduzo…de 3 

em 3 meses…semanas…ah…duzentos e tal quilómetros por…por dia. Ah…sou pessoa 

que…(S 44. 6) 
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(S 45) 

 Também têm alunos em dispersão geográfica?  

Sim, sim…porque eu quero. Eu peço estágios, sou elemento da comissão do CLE-

responsável pelos pedidos de estágios… (S 45. 1) 

É mesmo uma riqueza grande… 

Porque eu quero. (S 45. 2) 

Acho que é diferente…ou estou em Faro ou está em Portimão… Depois tenho 

Lagos…que este ano…ah…o meu percurso. Depois…ah…2º ano…(S 45. 3) 

Mas para chegar agora, chegar agora aqui, neste Doutoramento. 

Chega aqui…várias coisas (pausa longa)…tenho que ser sincera. (S 45. 4)Primeiro que 

tudo, olhe, sentia que…que… Estou melhor, não sinto tanta dor, que me impedia de 

muita coisa, não é? (S 45. 5)E as coisas são como são, olhe, isto foi…ah…coisas 

importantes na minha vida. Eu já estive a fazer módulos para entrar no Doutoramento 

em Enfermagem na Católica, no Porto…fiz 4 módulos, fiz com a professora Margarida 

Vieira, que, se ela que me ouvir, eu tenho muito que agradecer, que me ajudou sobre a 

espiritualidade. (S 45. 6)Em que ela me disse: “É uma pessoa espiritual.” (S 45. 5) (R 

45. 1) 

Fiz…com o professor Amendoeira, a biografia da Enfermagem ao longo do tempo, 

fiz…o Cooping com a professora Célia Samaritano, fiz a Liderança e a Gestão de 

Conflitos com a professora Correia Jesuíno. (S 45. 6) 

Correia de Jesuíno… 

… Correia Jesuíno …no Porto. Porquê? Porque sabia que eu poderia ir de comboio ou 

de avião e que chegava e que o meu pai ou a minha mãe me iam buscar. (S 45. 7) 

Pois, pois, pois… 

…e que me iam levar…ah…porque eu não tinha lá carro adaptado…mas sabia que 

tinha um transporte, que tinha umas pernas. (S 45. 8) 

Fiz os 4 módulos…todos com…depois…com artigo…dos quais publiquei 2. Ah…mas 

infelizmente, a minha filha estava a fazer Medicina Veterinária em Évora…ao fim de 

cinco anos e meio de namoro…o namorado…deixou de gostar. (S 45. 9)Namorava ao 

mesmo tempo com outra e a minha filha fez uma depressão. (S 45. 10) 

Depressão grave…esteve algum tempo desaparecida de casa, em Évora…levou o 

carro…parou pertíssimo… Terminou cá. (S 45. 11)Mas…era …íamos para Évora, sabia 

onde é que ela estava…tinha…vomitava nas aulas teórico-práticas, esteve em vias de 
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deixar…o curso de Medicina. Isto no…2º, 2º-3º, mas mais até no 2º… e eu, a ir ao Porto 

fazer os módulos porque sem isso… isso facilitava-me a vida para entrar no 

Doutoramento de Enfermagem, por eu ter uma Licenciatura de 18. (S 45. 12) (A 45. 1) 

Bom…depois…eu comecei a pensar…Depois o meu marido teve uma hipótese no 

Banco…de…de fazer uma pós-graduação na Católica em Lisboa. (S 45. 13) O meu 

marido é empregado bancário, que lhe dava uma grande possibilidade de dar…de ter um 

pulo profissional. (S 45. 14)E eu comecei a pensar: eu não posso fazer tudo, pagar o que 

se paga no Doutoramento em Enfermagem, pagar o que paguei os módulos, a minha 

filha doente, não sei se ela continua… (S 45. 15) 

Pois… 

…E o meu marido…o meu marido merece fazer uma formação. (S 45. 16) 

O Banco pagava uma parte, mas uma outra parte tinha que ser… (S 45. 17) 

Vossa… 

…a pagar à Católica e então, eu…com muita pena minha, disse à professora Margarida 

Vieira, disse-lhe: “Professora, eu não posso cá vir mais.” (S 45. 18) (R 45. 1)Um dia 

estava cá a professora Jean Watson, eu fui…ia sozinha no comboio e duas colegas 

minhas, a Sra. Professora… e a professora … levaram as alunas do 2º ano. (S 45. 

19)Encontrámos por acaso. E porquê? Eu não ia à Jean Watson, eu ia a convite da 

professora Margarida Vieira para poder fazer…dirigir, quando entrasse ou se entrasse 

no Doutoramento, sobre a espiritualidade. (S 45. 20) 

O professor… estava o professor Amendoeira, o professor… João Mendes…mas elas 

encaminharam-me e elas disseram-me: “Olha, de certeza que elas não estão…que elas 

vão 1º à Jean Watson e depois…ah…fazem o encontro sobre a espiritualidade nas 

Missionárias de Maria”. (S 45. 21) Pronto, eu fui…qual foi o meu espanto, encontrei o 

professor João e disse-lhe: “Oh João, diz-me uma coisa…”. Tratávamos por Tu, já nos 

conhecíamos há muitos anos. (S 45. 22)Disse: “Oh João…”… Que eu sempre 

representei a Escola em (…) de Curso, coordenação de Curso…ah…não sei porquê mas 

pronto (…). E disse: “Oh João, então a professora Margarida?”, “Ah, ela deve estar a 

chegar.” “E então, quando é que temos a reunião da espiritualidade?”. “Ah, isso só 

depois das 5”. E eu disse: “Mas eu pensei que a reunião era antes, comprei bilhete e 

agora não sei como é que vai ser.”. (S 45. 23) 

Pedi desculpa. A professora Margarida Vieira penso que não ficou muito contente… Eu 

disse: “Oh professora, eu não posso mesmo ir porque eu comprei bilhete e fico sem 

bilhete, mas acredite que na próxima…eu irei.”. (S 45. 24)E ela assim: “Sua malandra, 
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sua malandra, sua malandra, são cem cães a um osso, sua malandra, isto fazia-lhe 

bem, era uma mais-valia para a entrada para o Doutoramento”. (S 45. 25) 

E pronto, cheguei cá abaixo e o meu marido fez a formação, fez a pós-graduação, a 

minha filha fez o curso dela…(S 45. 26) 

Terminou o curso … 

Ao fim de 6 anos, fez o Mestrado em Medicina Veterinária. (S 45. 27)E eu continuei 

sempre a ter cursos de… a ter… ou subdirecção, ou coordenações de Curso, titularidade 

de disciplinas e tive que deixar o 2º ano. (S 45. 28)O 2º ano era um Curso mais 

complicado, tem muitas teórico-práticas…não pensava que eu falava tanto… (S 45. 29) 

Não, pensava, pensava, que eu tenho aqui outra… continue, continue… 

Ah…não…e comecei a ir…para o 4º ano. …eu comecei a fazer algumas pós-

graduações, alguma formação que fosse relativamente perto, que não me tivesse… (S 

45. 30) Primeiro que não me arrancasse ou que não me deixasse muito longe do meu 

marido…ah…porque a filha já estava habituada. (S 45. 31)Aquela não era minha e não 

é minha, mas que não me deixasse muito longe do meu marido…ah…e que me…não 

me despoletasse muita dor, não é? (S 45. 32)Que não tivesse que andar muito, que não 

tivesse que…e fui para o 4º ano… (S 45. 33) 

E é aí que… 

E fui para o 4º ano. (S 45. 34) 

Fui para o 4º ano, sempre estágios do…finais, cá está…a tal dispersão… (S 45. 35) 

A tal dispersão geográfica… 

…ah…e...comecei a investir em quê? A investir em cursos que me deixavam trabalhar 

sentada, à frente de um computador…e fiz formação na APA, na Vancouver…formação 

de pesquisas bibliográficas…ah…revisões sistemáticas, com ou sem meta 

análise…comecei a fazer cada vez mais, o computador era a minha ajuda. (S 45. 36) 

Porque não precisava de sair muitas vezes da Escola ou da minha casa…e em qualquer 

lado onde estivesse, poderia fazer. (S 45. 37) 

Cada vez investi mais na Investigação e na…e na…na Metodologia Quantitativa. (S 45. 

38) Pouco sei, ou pouco sabia, de Qualitativo, por isso isto é um bocadinho de auto 

didactismo…um bocadinho de auto didactismo. (S 45. 39) 
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(S 46) 

Ah, que giro…e então e a entrada para o Doutoramento e a Educação? Em que 

ano? 

Foi…faz-se a sensação…dois mil…entreguei o projecto à…à…Faculdade de 

Psicologia…à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais…2009… (S 46. 1) 

 

(S 47) 

Já depois de ter feito esses cursos?  

Tudo… (S 47. 1) 

 

(S 48) 

Esses cursos de Investigação, esses cursos todos?  

Tudo…ah…e de ficar com uma disciplina de seminário de elaboração de monografias 

(S 48. 1) 

 

(S 49) 

Na Escola? 

…na Escola. (S 49. 1) 

Ah…devo-o muito a um colega meu que é…que agora é Director de Curso, o professor 

Filipe Nave…ah…que sabe muito de Investigação e de Estatística. (S 49. 2) 

Eu ia vendo como é que ele fazia e aprendendo…ah…ia também…pronto, há 

uma…uma coisa que me deu muita vontade de fazer Qualitativo…ah…foi, portanto, a 

tese da professora …. (S 49. 3)Fui eu a revisora e…deu-me…deu-me um bocado... (S 

49. 4) 

  

(S 50) 

É comunicação…comunicação, não é? 

Não, não…ah…a dela é sobre o humor. (S 50. 1) 

Sim… sim… 

Deu um bocado de comunicação…ah…e…e…deu-me vontade de fazer…disse: 

”Eh…eu que um dia faça qualquer coisa mais para além daquilo que tenho”…que é 

muito pouco…pensava eu… (S 50. 2) Tem que ser uma coisa que não pode ser 
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Quantitativos só, tem que ser Qualitativo. (S 50. 3)Mas também…ali tem que haver 

qualquer coisa que me…o quê?... Comunicação, pensava eu. (S 50. 4) 

Um dia, eu estava na Escola…isto foi tudo um acaso…para mim, obra de Deus. (S 50. 

5)A minha filha acabou o curso, acabou o Mestrado…teve logo emprego, logo, logo, 

logo…o meu marido cada vez mais…felizmente ou infelizmente porque acho que o 

dinheiro não é tudo…e quanto mais se sobe, maior é a queda…foi para Sub Diretor 

bancário…muitas ausências…idas para Lisboa e…eu…a chegar a um gabinete sozinha 

porque a minha maior amiga e colega de gabinete foi para a reforma. (S 50. 6) 

Eu sozinha num gabinete e a que é que eu me dedicava? Cada vez mais aos 

alunos…mau, mau… (S 50. 7) (R 50. 1) 

Muito próxima… 

…(…) chorar. Festa de despedida (…) facebook. (S 50. 8) 

 

(S 51) 

Então, chega ao Doutoramento… em Educação? 

Chego ao Doutoramento…ah…primeiro…por sensação de solidão. (S 51. 1)Quando 

chegava a casa, não tinha ninguém…ah…tenho um gato de 17 anos, surdo-mudo, não é 

bem surdo-mudo mas quase. (S 51. 2)Depois achei que…não podia ficar por ali, mas fui 

sempre protelando… “Não, vou fazer o concurso para Especialista”, pensei eu. (S 51. 3) 

Comecei a preparar as coisas…ah…um dia, eu vou a sair, passa uma Psicóloga e diz-me 

assim: “Então menina, como é que estás?”. Eu disse: “Olá Cristina”. “Está bem?”. Eu 

assim: “Estou, está tudo bem.”. “E então, como é que vai a tua vida?”. (S 51. 4)Disse: 

“Olhe, vou ver se consigo fazer…estou a…a tratar do meu curriculum para tentar fazer 

concurso para… para Especialista… para Especialista”, disse eu. (S 51. 5) Eu estou 

quase a 2 anos da reforma, posso vir por aqui a um ano e meio - 2 anos para a reforma, é 

só quando crer…é só crer, venho com grande défice mas não interessa. (S 51. 6)Venho 

para a reforma e ao menos tenho alguma coisa feita. (S 51. 7) 

Diz-me ela assim para mim: “Olha, tu não queres fazer o Doutoramento?” e eu disse: 

“Oh, Cristina, agora com esta idade, ai, oh Cristina, não. Rouba-me muito tempo, 

rouba-me…eu sempre… Rouba-me muito tempo a casa, rouba-me muito tempo ao meu 

marido.”. “Oh minha filha, não rouba já nada.”. “Rouba-me muito tempo e depois 

sabes…ah…isto de estar muitas horas ao computador dá cabo das minhas costas.”. 

“Eu vou ser tua orientadora.”. (S 51. 8)Eu disse: “Ai Cristina, ai…Cristina…”. “Para 
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a semana vais ao meu gabinete. E o que é que gostarias de fazer?”. (S 51. 9)Eu disse: 

“Olha, uma coisa é certa, comunicação, interacção ou relação, não sei como vocês 

Psicólogos chamam, eu quero. Comunicação tem que ser.” (S 51. 10) 

E ela: “Olha, eu adoro comunicação”. Eu disse: “Oh Cristina, em quê? Em que 

população?”. “Não sei.”. Disse: “Oh Cristina, esquece…” (S 51. 11) 

Diabéticos, já percebi. 

“…esquece, esquece, esquece.” 

Um dia, nessa mesma semana, estava na cama, a fazer o tratamento e deu-se-me assim 

uma coisa…vi na televisão… “Diabético…diabético”… cada vez a aumentar mais, 

disse: “Espera lá, Educação para a Saúde, Promoção da Saúde…Educação, 

de…para…na Saúde…Comunitária … nos Centros de Saúde. Poderia no 4º ano não ir 

tanto para o Hospital e aproveitar estar com os alunos no Centro de Saúde”…ah…mas 

levantei-me. (S 51. 12)Até parei na mesma o… até parei a bomba e escrevi: 

“Comunicação e a relação Enfermeiro-Pessoa…” ah… pus “Diabético na consulta de 

Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários” e fui para a cama outra vez. (S 51. 13) 

E pronto, começou… ela telefonou-me… novamente… “Espero-te amanhã aqui.”. (S 

51. 14)Já eu tinha o tema…feito, as palavras-chave pensadas e fui para…a 

comunicação, eu tinha a análise da comunicação. (S 51. 15) Isto é, que tinha que tinha 

que ir…isto é mais abrangente, a análise para uma temática…para um tema, seria só… 

era muito vocacionado e eu não queria. (S 51. 16)Então fui, mais abrangente, fui do 

geral e agora é que estou a ir para o particular. (S 51. 17) 

A comunicação e a interacção porque tem… para mim tem muito mais, dá muito mais 

pano para mangas, é mais profundo e é aquilo que eu estou a aproveitar com estes 

conhecimentos que estou a ter, de pessoas que eu não conheci nunca na minha 

vida…ah…mas continuei a ter diabéticos. (S 51. 18) 

A fase empírica é muito engraçada, que nós conhecemos pessoas… 

Tão bom…é espectacular…(S 51. 19) 

É uma fase muito interessante. 

…é uma coisa…e depois…agora…interacção…sim, interacção, enfermeiro…(S 51. 20) 

 

(S 52) 

E em que Faculdade, Fátima? 

Na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Psicologia da Educação… (S 52. 1) 
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Mas daqui? 

Daqui…nunca me…jamais, agora com…ou quase na reforma…ah…com a vida tão 

estabilizada…com um bocadinho de dores mas eu…não conseguia ir para fora. Não 

conseguia. (S 52. 2) 

Está muito ligada aqui… 

Não, não consigo, não consigo. Ligada, principalmente ao meu marido, ao meu canto… 

(S 52. 3) 

Ao seu espaço… 

…ao meu espaço…(S 52. 4) 

Ao seu território… 

…ah…à minha filha, ao meu genro, à…chamo-lhe genro, tem que ser, ele vive com a 

minha filha, é meu genro. (S 52. 5) (R 52. 1) 

É seu genro. 

Ah…e disse: “Não, Enfermagem é…eu tenho que ir para além de Enfermagem. Não 

pode ser só enfermagem…”(S 52. 6) 

 

(S 53) 

Noutras áreas que não são Enfermagem. Mas, mas diga-me uma coisa, nestes 

percursos todos e neste percurso socioprofissional que é muito pautado e muito 

marcado individualmente pela doença e que a tem feito crescer como outra coisa 

qualquer, não é? 

Muito, muito…(S 53. 1) 

 

(S 54) 

Como outro… como outro patamar qualquer…ah…têm acontecido muitas 

mudanças, nomeadamente na Escola, nesta Escola que tem sido sempre a mesma. 

Como é que sempre que retoma a Escola, e porque percebo que algumas vezes… 

está fora por meses, por… 

Agora não, já há uns anos que não… (S 54. 1) 
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(S55) 

Mas como é que sempre que chega à Escola e ouve mudanças, nomeadamente até 

políticas, em termos da Educação, como é que se adapta? Como é que as coisas lhe 

chegam, como é que… 

Quer falar neste…neste preciso momento, não quer falar nas outras mudanças todas que 

a Escola passou. Não interessa? (S 55. 1) 

 

(S 56) 

Pode ser actualmente, como é que… 

Actualmente, eu vivo num meio diferente. (S 56. 1)Há uns anos atrás, quando fechou a 

Escola velha…quando…quando tivemos que dar o apartamento, que era também uma 

parte da Escola… (S 56. 2) Quando fiquei sem colega de gabinete…quando 

passámos…do Livro Verde…do Livro Branco para…Livro Verde…sofri um bocado. (S 

56. 3) Eu não gosto de estar sozinha…estar sozinha no gabinete para mim era uma 

doença, tirar coisas que tínhamos escrito as duas… (S 56. 4) 

 

(S 57) 

Porque agora a Escola também fisicamente mudou?  

Mudou. (S 57. 1) 

Com a reconfiguração… 

Eu já…eu já tive…note, eu já sou do tempo em que nós é que escolhemos, é que fomos 

ver a Escola ainda em bruto, é que escolhemos se a queríamos pintar ali, se queríamos 

pintar aqueloutro e…embora tivéssemos…mas eu lembro-me de chamar com a 

arquitecta, que também era do Norte, era do Porto e dizer-lhe que não: “Eu acho que o 

cimento à vista é tão frio”. (S 57. 2)Mesmo assim não ligaram nada, na Escola, na 

Escola nova. (S 57. 3)Que não pertencia à Universidade, naquela altura, era nossa, não 

é? (S 57. 4)Escola de…Escola Superior de Enfermagem de Faro. (S 57. 5) 

Bom…grande, enorme, salas enormes, “luxo”, entre aspas, que não tínhamos, nunca 

tínhamos tido, mas a família começou-se a desagregar…a família desagregou-se. (S 57. 

6)Pronto, era um bocadinho cada um para seu lado, cada um no seu gabinete, eu quis 

sempre ficar com alguém, nunca quis ficar sozinha com um gabinete e disse: “Oh, 

Martins dos Santos, venha comigo.” Ficámos as duas no gabinete. (S 57. 7) 
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Então, temos um gabinete espectacular, foi o 1º a ser escolhido, virado mesmo para a ria 

Formosa. (S 57. 8)Eu fumo, por isso, pegado mesmo a uma varanda onde eu posso com 

(…) ir fumar descansada. (S 57. 9)Onde se vê o mais bonito pôr-do-sol, que nem no 

estrangeiro eu já o vi…com o meu marido, aonde se vê chover… mas é uma maravilha, 

a ria Formosa toda, toda, toda…é um sonho. (S 57. 10) 

 

(S 58) 

Mas mantém-se neste espaço, mesmo com a integração…  

Sim, sim. (S 58. 1) 

 

(S 59) 

Mantém-se, portanto, fisicamente estão no mesmo espaço, depois da integração na 

Universidade do Algarve? 

Mantemos porque a Escola é nossa. (S 59. 1)Foi principalmente de Enfermagem porque 

nos foi doado, doado…aquilo não foi bem uma doação, foi um espaço da…do Centro 

Psiquiátrico que nos foi dado. (S 59. 2) 

Sim, sim, sim… 

Ah…temos um arame farpado a separar da zona de Psiquiatria e depois temos a nossa 

área…a nossa…a nossa Escola. (S 59. 3) Se me disser que é confortável, não é, é fria 

mas é a minha Escola, onde eu estou e é o meu gabinete e é a minha…as salas de aula, 

são as pessoas que ainda lá estão do meu tempo… por isso há lá pessoas que estão 

quase há tanto tempo como eu…ah… (S 59. 4) 

 

(S 60) 

Então o espaço e as pessoas são importantes nestas mudanças? 

Para mim…ai (suspiro)… (S 60. 1) 

Centrais… 

…muito, muito. Para mim…eu acho que não é só, só para mim, acho que devem ser 

importantes para todos. (S 60. 2) 
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(S 61) 

E a nomenclatura da Escola, mudou? 

Mudou, infelizmente…olhe…eu vou-lhe dizer, no dia em que me foi participado, eu já 

era subdirectora do Curso, nessa altura, mas não com este subdirector, com o 

outro…ah…a outra Directora que…que…que foi para a reforma. (S 61. 1)No dia em 

que eu soube que tinha passado para Escola… (S 61. 2) 

 

(S 62) 

…Superior de Saúde, para aí? 

…Superior de Saúde…chorei…até morrer. (S 62. 1)  

Tive dificuldades…ah…a voltar à Escola, fiz assim…uma certa rejeição, de tal maneira 

que comecei a tomar medicação. (S 62. 2) Tive que ir ao Psiquiatra…comecei a fazer 

medicação, porque não conseguia, eu sentia-me muito mal, era uma tristeza muito 

grande…(S 62. 3) 

 

(S 63) 

O facto de perder a Enfermagem na nomenclatura da escola para si não foi bom? 

Não! Para mim custou-me muito. (S 63. 1) 

 

(S 64) 

Como é que ultrapassou isso? 

Com a ajuda terapêutica, com a ajuda do marido, com a ajuda de colegas e, ao mesmo 

tempo, com a minha capacidade de adaptação. (S 64. 1) (R 64. 1) Comecei a pensar que 

se eu estou lá a trabalhar, tenho que me adaptar. (S 64. 2) Mantendo na mesma a minha 

defesa pessoal de modo a que eu pudesse estar, e a minha defesa grupal, eu inserida no 

grupo, a lutar pela enfermagem. (S 64. 3) 

 

(S 65) 

Será por isso que refere que se centra mais nos alunos? 

Talvez, talvez. Embora me dê espectacularmente bem com todos os elementos que 

pertencem às tecnologias da saúde. (S 65. 1) Agora é assim… não toquem na 

enfermagem! (S 65. 2) 
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A escola tem Enfermagem, dietética, tem análises clínicas, terapia da fala, tem auto 

protésica, dos quais eu sou professora. (S 65. 3) Sou titular da Unidade Curricular de 

Primeiros Socorros em Ortoprotesia. (S 65. 4) 

 

(S 66) 

Como se dá com essa diversidade? 

Gostei, gostei muito da experiência, e porquê? (S 66. 1) Gostei, porque são cursos que 

têm a ver com a enfermagem e com a saúde. (S 66. 2) Alguma coisa em que nós 

enfermeiros podíamos ser úteis e que eles como e como ortoprotésicos nos poderiam 

também ser úteis a nós. (S 66. 3) Nós podemos dar, mas mais tarde ou mais cedo 

estamos a pensar que podemos receber qualquer coisa, quanto mais não seja um 

obrigada. Por isso, eu comecei a perceber que …. (S 66. 4) Foi uma disciplina que me 

custou muito a preparar, pois era para quem não é enfermeiro. (S 66. 5) Eu tive que 

descer ao cidadão. (S 66. 6) Tive que fazer um diagnóstico da situação para saber o que 

é que eles sabiam, mas foi óptimo porque eu mesma aprendi a descer do patamar das 

palavras rebuscadas… do síndrome compartimental… e dizer-lhes que poderia haver 

uma amputação porque… eles diziam: “Oh Professora, nós já sabemos porque já demos 

isto no segundo ano”… o que era óptimo! (S 66. 6) Foi uma experiência muito 

enriquecedora, mas este ano tive que o dar a outra colega minha, que lhe dei a 

titularidade, porque a titularidade faz currículo. (S 66. 7) Eu não podia ser titular e ela 

dar as aulas, por isso…ela ficou com tudo. Infelizmente vai-se embora em Setembro e é 

assim…terá que ser minha quando eu voltar, porque é muito engraçado. (S 66. 8) 

 

(S 67) 

Como é que perspectiva a evolução do ensino de enfermagem em termos dos 

subsistemas politécnico e universitário? 

Eu acho que não está bem. (S 67. 1) Acho que há diferenças entre politécnicos e 

politécnicos e entre universidades e universidades. (S 67. 2) (A 67. 1) A universidade do 

Algarve não abunda em dinheiro, não abunda em certas formativas avançadas que 

podem ser ricas neste caso ao enfermeiro. (S 67. 3) Eu e outra colega vamos muitas 

vezes aos fóruns do ensino de enfermagem. (S 67. 4) (R 67.1)Logo, por isso, eu também 

sou um bocado suspeita. Mas vou tentar responder de forma isenta. (S 67. 5) Por um 

lado, viemos ganhar maior abertura e uma capacidade de aprendermos melhor, melhor 
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acesso a bibliotecas com melhores documentos, troca de experiências com outras 

pessoas que têm outra visão e que têm não só outra experiência, mas outros saberes. (S 

67. 6) (A 67. 1) Agora acho que nós como professores, como docentes, a maioria se está 

a centrar cada vez menos no aluno. (S 67. 7) Está a centrar-se cada vez mais na aulas 

tutoriais, cada vez mais nos trabalhos de grupo que, por vezes, não são orientados, que 

por vezes são … deficientemente avaliados que, por vezes, os alunos não têm o 

feedback do que se passa, do que poderiam melhorar do início até ao fim. (S 67. 8) Dar a 

possibilidade a que uma avaliação sumativa ou avaliação formativa no estágio seja mais 

um momento de formação do que um momento apenas de avaliação. (S 67. 9) A mim 

chamam-me “Velha do Restelo” ou “Madre Teresa de Calcutá”. (S 67. 10) É assim que 

me chamam na escola e eu acho que nós temos que ter um carinho pelo antigo sem 

sermos demodé… e irmos para o moderno. (S 67. 11) Temos que aproveitar o que tinha 

de bom, esquecer e não vivermos sempre na cepa torta, mas temos de lá ir buscar 

qualquer coisa, a nossa experiência, porque aprendemos com os outros, mas também 

temos a nossa auto experiência que é profissional e vivencial. (S 67. 12) Que nos muda, 

que nos melhora ou piora… mas que nos centra …eu acho que nos obriga a centrar cada 

vez mais em nós. (S 67. 13) Nós é que aproveitamos o facto de nos darem directrizes 

para … é assim que deverá ser, é assim que o senhor reitor quer… que a agência de 

acreditação quer, e é assim que está escrito, que cada vez os alunos trabalham mais 

sozinhos… e eu pergunto: Será que eles sabem começar a trabalhar sozinhos? (S 67. 

14) Damos-lhe a cana e eles pescam peixinhos muito pequeninos. (S 67. 15) Se nós lhe 

dissermos assim: Se forem para aquela parte do rio onde há mais caudal… se atirarem 

umas migalhinhas de pão os peixes maiores vêm ao de cima. (S 67. 16) 

(S 68) 

E essa metodologia pode ser adoptada neste subsistema ou noutro? 

Eu acho mais neste, acho que há mais aproximação entre docente e aluno do que no 

universitário. (S 68. 1) Agora eu acho que tanto num lado como no outro se nós formos 

aquilo que queremos ser, podermos ser próximos do aluno na mesma. (S 68. 2) Eu vou à 

Psicologia e cumprimento desde a pessoa que está na secretaria que me conhece há anos 

e ir ao bar e ouvir: Queria um café! Sr. Professor não temos troco… Ah, então arranje-

o. (S 68. 3) 

No politécnico: Olá, Professora Fátima, tudo bem? Quer um cafezinho?[risos] Olhe 

desculpe, não tenho trocado ou não tenho carteira… Não se preocupe! (S 68. 4) 
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Na universidade… eu pertenci ao senado, eu pertenci à assembleia durante bastantes 

anos e existe uma diferença notória entre os subsistemas, até as regalias são diferentes. 

(S 68. 5) (R 68. 1) Agora, eu não acho que, por nos tratarem assim, por nos porem à 

distância… Acho horrível, acho que não me sentia bem… no politécnico acho que há 

mais aproximação, conseguimo-nos distanciar um bocadinho, mas que é difícil é difícil, 

temos sempre o estigma do politécnico, mas também o estigma é aquele que nós 

queremos que ele seja. (S 68. 6) Por isso… mas sinto que há aquele estigma, basta 

pensar em dinheiro que já não é pequenino, já é grande. (S 68. 7) O Politécnico a nível 

dos orçamentos sofre sempre um bocadinho e agora está-se a notar cada vez mais. (S 68. 

8) 

 

(S 1) 

Se eu lhe perguntar agora quem são para si os docentes de enfermagem de 

referência para si no país? 

O Professor Manuel Lopes, a Professora Margarida Vieira, é espiritual como eu… 

Quando ela me perguntou assim: escrevam as três pessoas que vocês acham que são 

espirituais e não confundam, que espiritualidade não é religião, eu escrevi à cabeça a 

minha mãe, segundo escrevi João Paulo II e terceiro, escrevi Martin Luther King. 

Quando todas as outras 16 tinham escrito João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá, 

Gandhi, e eu escolhi a minha mãe, escolhi João Paulo II que não é equiparado à minha 

mãe, é superior, é um Santo e Martin Luther King pela luta que ele teve de levar tanta 

gente a seguir aquilo que nós gostaríamos. Lutar pelos ideais deles e morrer pelos 

nossos próprios ideais. Isso é que é um ser espiritual, não é ser religioso. A Prof. ª 

Margarida é espiritual como eu. Uma pessoa com um nome daqueles, embora seja 

pequena, e senti-me assim um bocadinho, olhe não sei, se muito pequenina, se muito 

grande… 

Depois algumas minhas professoras. A Enfermeira Monitora Pereira, a Margarida Pinto 

que neste momento trabalha com … Uma senhora maravilhosa, era o braço direito do 

Wilson Abreu. Sabe que é difícil…  Olhe, então vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho uma 

pessoa de referência no ensino de enfermagem que neste momento não a posso ter como 

amiga que é a Professora Helena José. Acho que é uma pessoa de referência no ensino 

de enfermagem. Ela ensina, dá o que tem, procura saber, mais e mais e mais… 
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A professora Braga de Oliveira é uma referência mais como pessoa. Uma grande colega 

de liceu, colega de enfermagem, a Professora Maria do Céu Barbieri, do Porto, vá que 

vale a pena é uma mulher… espectacular, uma pessoa espectacular, Maria do Céu 

Barbieri. O Professor Wilson também é um homem com grande saber, o Prof. Manuel 

Lopes, um grande Homem, um homem que sabe o que quer é um homem que sabe 

muito. 


