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Categoria profissional: Professora Coordenadora 

Formação académica: Mestre em Planeamento, Desenho e Investigação em serviços 

sociais na Universidade da Estremadura - Mestre em Ciências de Enfermagem pela 

Universidade do Porto em 1996. 

Exercício Profissional: 1964 – desde 2005 JP de Gaia 

 

Machucha 

 

(S 1) 

Começava por lhe perguntar há quanto tempo exerce a profissão docente? 

Sou docente desde 1965. (S 1. 1) 

 

(S 2) 

Acabou o curso de enfermagem em que ano? 

Em 1964. (S 2. 1) 

Trabalhei catorze meses no exercício. (S 2. 2)Na altura quando… Porque eu fiz o curso 

na Escola do Hospital de São João (era assim que se chamava), mais tarde veio “Escola 

de S. João” e agora desapareceu, juntamente ao pólo de S. João, conforme há os outros 

pólos. (S 2. 3)E, na altura, a escola do hospital de S. João tinha vantagens, como tinha 

também a escola Ana Guedes. (S 2. 4) É que os alunos quando acabavam o curso, 

praticamente, se quisessem, ficavam logo a trabalhar, e sem problemas nenhuns, porque 

a documentação, tudo, era tudo tratado pela própria escola. (S 2. 5) A directora técnica 

da escola era a superintendente do hospital, por isso as coisas transitaram, até o pedir de 

certificado, de curso, era tudo passado! (S 2. 6)Nós só pagávamos o diploma, que se 

tinha de pagar. De contrário, fazer algum requerimento, as coisas… (S 2. 7) 

(S 3) 
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Era tudo passado.  

De que maneira! (S 3. 1) 

 

(S 4) 

Então trabalhou 14 meses.  

Sim, trabalhei como enfermeira, que foi muito interessante. (S 4. 1) Porque, na altura, 

no fim de curso e no fim do exame e depois da nota sair, só podíamos exercer se 

fizéssemos o estágio intensivo, que hoje se chama “Integração à vida profissional”, mas 

na altura o estágio intensivo era um mês, 30 dias, que era o mês de Setembro. (S 4. 2) 

Por isso, eu fiz o exame em Julho, por acaso era das primeiras… 3 de Julho, se não me 

engano é a data do meu diploma. (S 4. 3) Fui de férias. Claro que, nós ficámos na 

escola, … as outras colegas a acabar, a fazer os exames e tudo. (S 4. 4) Na altura, os 

exames… Não sei se tem interesse para a entrevista… (S 4. 5) 

 

(S 5) 

Tem com certeza!  

Era prático… (S 5. 1) Primeiro, era exame escrito. (S 5. 2) Quem passasse no exame 

escrito fazia exame prático, que seria noutro dia, e depois tínhamos o exame oral. (S 5. 

3) O exame oral era no dia do exame prático, a prática era de manhã e o exame oral era 

de tarde. (S 5. 4) Claro que só ia a oral quem passasse na prática. (S 5. 5)   

 

(S 6) 

Claro.  

Como eu era dos primeiros nomes fiquei logo com o curso… (S 6. 1) A minha data do 

diploma é muito cedo, e na altura ainda tinha 18 anos, com a data do meu diploma ainda 

tinha 18 anos. (S 6. 2) Depois… Mas não podia exercer porque eu tinha que fazer o 

estágio intensivo, na data 1 a 30 de setembro, mas só podemos pedir o diploma ou o 

certificado só depois de acabarmos de fazer o estágio intensivo. (S 6. 3) Mas na altura o 

estágio intensivo já era direccionado para os serviços que pensavam que nós fossemos 

trabalhar. (S 6. 4) Então o hospital era novo, ainda não tinha aberto nenhuma urgência, 

não tinha aberto uma série de serviços nem psiquiatria, nem urgência, nem reanimação 

respiratória, e outros. (S 6. 5) Então tinham pensado que eu ia abrir o serviço da 

reanimação respiratória, puseram-me a estagiar no bloco operatório juntamente com o 

médico anestesista, porque era quem ficava à frente também da unidade de cuidados 

intensivos. (S 6. 6) Por isso eu não tinha enfermeira de referência para estagiar. (S 6. 7) 

(S 7) 
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Pois, pois.  

Quem tinha de referência era o médico e as próprias enfermeiras auxiliares da anestesia, 

mas eu estava mesmo entregue ao médico anestesista (que por acaso já faleceu). (S 7. 1) 

Não vou dizer, acho que não tem interesse dizer o nome dele, e estava realmente a 

gostar muito do meu trabalho. (S 7. 2) Quase no fim de terminar o meu estágio, fui 

chamada à D. Madalena, que era a tal directora técnica da escola e superintendente do 

hospital, e disse-me: “Braga Oliveira, eu afinal já pensei para si outra coisa.” (R 7. 1) 

(S 7. 3) Porque eu recebi uma carta do professor Sousa Pereira, diretor do serviço 

medicina operatória… (S 7. 4) No qual a minha irmã estava a fazer um estágio como 

médica, era lá estagiária, e esse professor era muito dedicado à medicina… (S 7. 5) 

Além de ser director do serviço de medicina operatória, o professor da faculdade, 

regente da cadeira, era também muito dedicado à medicina experimental, e a minha 

irmã também estava muito ligada com ele na cirurgia experimental…Sobretudo na 

cirurgia experimental… (S 7. 6) Ele queria que eu ficasse a trabalhar no serviço dele 

para depois, juntamente com a minha irmã, fazermos equipa na cirurgia experimental. 

(S 7. 7) Porque ela, tinha recebido a carta do professor Sousa Pereira e ele ia ficar 

também como director da urgência, e ela diz assim: “Eu tenho muita pena, mas é uma 

pena que a Braga Oliveira se perca agora na cirurgia experimental, eu preciso mas é 

de si em vez de ser na reanimação respiratória, que não vai já abrir, vai abrir primeiro 

a urgência, preciso mas é de si na abertura da urgência e para tal eu vou contentar o 

professor Sousa Pereira…” (S 7. 8) Eu fiquei na altura toda contente por ela não aceitar 

a carta. (S 7. 9) “…Contentar o professor Sousa Pereira, vou-lhe dizer que para já vai 

ficar também num serviço do qual ele é director, que é o serviço da urgência.” Eu 

fiquei muito mais satisfeita, muito mais satisfeita! (S 7. 10) 

 

(S 8) 

Na urgência? 

A urgência ainda não tinha aberto, por isso quando eu acabei o meu estágio de 

integração à vida profissional a 30 de Setembro, sou admitida no H. S. João com 

enfermeira do serviço de urgência e começo o meu estágio, eu e mais algumas colegas 

do meu curso que foram selecionadas. (S 8. 1) Um estágio… mas como funcionárias do 

S. João… e vamos trabalhar para a urgência do hospital de Sto. António, que era a única 

urgência da cidade. (S 8. 2) Também não havia mais nenhum hospital de referência, era 

único… Gaia não tinha hospital geral… o existente era um hospital ligado à tuberculose 
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pulmonar… (S 8. 1) E foi lá no S. António… Adorei o meu estágio lá, gostei muito, 

digo que no fim do nosso estágio (depois de cumprir o turno no S. António) íamos 

trabalhar para a futura urgência do H. S. João, do género de colaborar com as 

empregadas, desde a limpeza, desde o limpar armários… (Porque os armários já lá 

estavam a monte quando foi a abertura do hospital), e escolher salas, aquilo tudo dá 

sugestões, era um trabalho bastante grande, mas também enriquecedor e com muito 

entusiasmo. (S 8. 2) (R 8. 1) 

 

(S 9) 

Paralelo a esse estágio.  

A esse estágio, porque fazia tudo integrada no turno da… do pessoal de lá… da 

urgência de Sto. António. (S 9. 1) E é engraçado que uma professora da escola H. S. 

João, que era a Alcina Fernandes, penso que já ouviu falar da Alcina Fernandes, que foi 

minha professora do 3º ano, ficou nomeada para nos ir dar apoio, já às novas 

enfermeiras que estavam a estagiar no Sto. António, mas embora ela fosse da escola e… 

(S 9. 2) O hospital, como era uma família na altura, para nos dar apoio, com medo que 

nos tratassem um bocadinho à parte… (S 9. 3) (R 9. 1) Mas não, eu acho que fui muito 

bem recebida no Sto. António, fiz lá um bom estágio e aprendi muito, muito, muito à 

época. (S 9. 4) (A 9. 1) 

 

(S 10) 

Claro.  

E uma das coisas que ainda hoje me recordo como… Era o que se fazia naquela altura. 

(S 10. 1) Claro que se fazia muita asneira na urgência de acordo com os nossos 

conhecimentos actuais. (S 10. 2) 

 

(S 11) 

Ainda hoje…  

Ainda hoje, mas na altura também fazíamos coisa maravilhosa, que hoje não se faz. (S 

11. 1) Um doente de acidente de viação: primeira coisa que se fazia ao doente era despi-

lo e lavá-lo e depois é que se tratava, isto fazia-se, isto há… Em 1964… (S 11. 2) O 

doente… Era tirada aquela roupa, aquela porcaria toda, e o doente era lavado primeiro. 

(S 11. 3) Agora não, por exemplo, ele está cheio de escoriações e lava-se a cara, mas se 

for preciso o ouvido está cheio de areia e a areia continua, não é? (S 11. 4)O doente era 

lavado! Pegava-se numa bacia e…despia-se e lavava-se o doente ficava limpo. (S 11. 5) 
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Agora, muitas vezes, o doente fica ali numa maca com a roupa cheia de areia, cheia de 

lama… (S 11. 6) 

Portanto, em 64 fazia-se isso. (S 11. 7)Se me perguntar se faziam uma boa técnica ou 

não…Não! Mas lavava-se o doente! (S 11. 8) (A 11. 1) 

E depois quando aquele doente estava todo cheio de sangue, todo… Depois de lavado, 

nós reparávamos que ele tinha mais escoriação aqui, outra ali… (S 11. 9) Agora trata-se 

a escoriação e o doente fica na mesma com a roupa cheia de sangue… (S 11. 10) 

 

(S 12) 

Disse-me que terminou o estágio e depois continuou a trabalhar no mesmo sítio? 

Não. Eu comecei o estágio na urgência do Hospital S. António, mas como funcionária 

do S. João, pois eu era enfermeira do S. João. (S 12. 1) Terminei o meu estágio a 29 de 

Outubro porque no dia 30 de Outubro às 13h da tarde abriu a Urgência do S. João que 

eu, por acaso, pertencia a essa equipa que tinha começado a trabalhar às 8 da manhã. (S 

12. 2) 

 

(S 13) 

É então nesse local que trabalha catorze meses? 

Sim! Trabalhei desde o dia 30 de Outubro de 1964 até ao dia 1 de Dezembro de 1965. 

(mais o tempo de estagio 1 a 29 de Outubro) (S 13. 1)   

 

(S 14) 

Como é que passa após esses catorze meses para a escola? 

Ah, foi muito engraçado! (S 14. 1) 

É que a escola Ana Guedes era dentro do hospital S. António. (S 14. 2)Eram escolas 

rivais, a do S. João e a Ana Guedes. (S 14. 3)A escola Ana Guedes era também 

chamada a de Sto. António. (S 14. 4)A outra era de São João e esta era a de Santo 

António, pronto. (S 14. 5) Na altura não era a Ana Guedes, era Ana José Guedes da 

Costa, era o nome dela e era dentro do próprio hospital. (S 14. 6) O hospital de Santo 

António não era muito grande, era aquele edifício todo, mas, claro, para a época era 

muito grande. (S 14. 7)Eu acho que o meu estágio lá não passou despercebido a alguns 

elementos, nomeadamente a alguns elementos da própria escola. (S 14. 8) Entretanto, a 

monitora chefe - antigamente as categorias eram assim - veio e tinha vindo de fazer o 

Complementar de Ensino em Lisboa e tentou a nível de… angariar/aumentar a escola, 

porque entretanto tinha sido aquele plano de estudos… (S 14. 9) 
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(S 15) 

O da reforma de 65? 

Sim! Precisava de mais pessoal e tentou angariar pessoas formadas pela escola e, 

entretanto, alguém lhe falou em mim. (S 15. 1)Numa enfermeira que trabalhava na 

urgência do hospital de S. João, que tinha feito lá na urgência do S. António um estágio 

para a abertura da urgência… (S 15. 2)Eu tinha dito que trabalhava no S. João desde 30 

de Outubro, mas não… mas eu fui funcionária de São João a partir de 1 de Outubro. (S 

15. 3) A 30 de Setembro deixei de ser aluna e 1 de Outubro era já profissional. (S 15. 

4)Foi quando comecei então o estágio já referido. (S 15. 5) 

 

(S 16) 

Voltando, alguém falou em si, no seu trabalho na urgência… 

Entretanto, há um enfermeiro que tinha sido enfermeiro chefe na Urgência que abriu 

também a urgência que, entretanto, já tinha colaborado com o Santo António e voltou 

para o Santo António (era o Enfermeiro Marco). (S 16. 1)E alguém foi falar ao 

enfermeiro Marco então em mim: Ah e tal, há uma enfermeira que e… (S 16. 2) (R 16. 

1) O Enfermeiro Marco acabou por dizer que eu era uma boa aquisição, tinha sido meu 

chefe e sabia muito bem…. (S 16. 3)E sou contactada num dia de serviço, porque até 

estou de serviço e recebo um telefonema da escola: Daqui fala da escola Ana José 

Guedes da Costa. E eu digo: Desculpe, eu não conheço essa escola… (S 16. 4) É 

porque eu sou doutra escola (da escola Hospital do S. João). (S 16. 5)Pronto, e 

explicaram mais ou menos o que é que pretendiam. (S 16. 6)Tinha tido informações 

minhas … antigamente era logo assim [risos]. Tinham necessidade de um professor e 

gostariam muito de me conhecer pessoalmente e ter uma entrevista comigo e eu 

respondi que não estava muito interessada, que agradecia imenso, mas que gostava 

muito do meu trabalho e tinha… estava muito envolvida… (S 16. 7) Há mas é uma 

questão de pensar… (S 16. 8) 

Passado um tempo, recebi um novo telefonema. Trabalhava eu há 9 meses, mais ou 

menos. (S 16. 9)Passado algum tempo, voltei a receber. Portanto, a tal monitora chefe 

que era a Maria de Deus Queijo, que depois trabalhou em Viseu, e ela voltou-me a falar 

no assunto e eu voltei novamente a argumentar. (S 16. 10) Com os meus princípios, 

estava a gostar muito, estava apaixonada pelo meu trabalho… O que é que eu vou fazer 

para a Escola concorrente?  

Ao terceiro telefonema… (S 16. 11) (A 16. 1) 
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(S 17) 

Portanto, a escola não era a sua? 

Não, não era minha, era a escola da “guerra”. (S 17. 1)Porque dantes, quando abriu a de 

São João, a Ana Guedes perdeu prestígio porque era a escola oficial onde as outras 

escolas particulares… (S 17. 2) Por isso, a antiga Imaculada Conceição e Santa Maria 

tinham que ir fazer exames. (S 17. 3)Quando abriu a de São João foi o contrário, toda a 

gente tinha que fazer o exame ao de São João. (S 17. 4) O que é que acontece? É uma 

escola. Quando abriu o São João abriu uma guerra entre as duas escolas… é natural… 

(S 17. 5) 

Por isso, não me sentia muito à vontade de… e até achava que era uma traição à minha 

escola, mesmo assim. (S 17. 6) O que é que acontece? Mas achei que a pessoa era tão 

simpática e eu, por educação, não era de estar sempre a dar tampas… (foi o que me 

aconteceu aqui no Piaget)… não foi dar tampas pelo telefone, mas pensei eu vou lá e fui 

com todo o gosto. (S 17. 7) Porque até, por acaso, eu já conhecia a escola, porque nós 

tínhamos feito uma visita de estudo à escola quando era aluna do 3.º Ano e até achei 

assim: Uma visita de estudo aqui… a uma escola sem condições nenhumas? Tão 

pobrezinha a comparar com a nossa. (S 17. 8)Que na altura era uma escola muito 

luxuosa. (S 17. 9)Acabei por ir, gostei muito da forma como a Maria de Deus me 

acolheu, me entrevistou, etc.. (S 17. 10) Continuou na mesma a fazer questão e depois 

eu … Depois daquela entrevista e de mais um telefonema ou outro, eu repensei a minha 

vida e acabei por dizer que sim. (S 17. 11) Fiz um contrato por um ano e eu sei que um 

ano depois de eu pedir a exoneração, na altura, no São João, eu podia voltar ao meu 

antigo lugar. (S 17. 12)Também depois fiz um contrato com a Misericórdia porque a 

Ana Guedes e o hospital de Santo António eram da Misericórdia (tipo semi-estatal). (S 

17. 13)Se a Ana Guedes não gostasse do meu trabalho, não me podia mandar embora 

antes de concluir um ano de serviço. (S 17. 14) Então, eu estava segura… Por isso, o 

meu objectivo foi mesmo experimentar. (S 17. 15) (A 17. 1)Vou experimentar! 

Entretanto, surgiu-me outro problema. (S 17. 16)Eu já tinha dito sim à escola, estava o 

processo a decorrer ao nível da Misericórdia, e já tinha pedido a minha exoneração, a 

partir de x tempo e também para ter muito cuidado para as coisas fossem feitas desta 

maneira, porque na altura a D. Madalena ficou completamente destroçada, mas ela tinha 

esperança que eu ao fim de um ano regressasse, da mesma forma que a que a enfermeira 

geral Porque a seguir às superintendentes estavam as enfermeiras gerais (eram assim 

que se chamavam), são agora as supervisoras. (S 17. 17) A supervisora/geral a quem 
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pertencia a urgência estava muito… ficou realmente muito apreensiva a tentar me 

desmotivar e eu disse: Pronto, mas ao fim de um ano eu estou cá. (S 17. 18) 

Entretanto, está todo este processo a decorrer quando eu sou convidada pela escola do 

hospital São João. (S 17. 19)Na altura em que a escola São João convida a Bandeira 

Correia, que é colega do meu curso, convida a Sara Azevedo e convida-me a mim, para 

ir trabalhar para a escola do São João… (S 17. 20) 

Claro que eu fico muito triste, digo que não aceito e a minha razão de não aceitar é que 

já tenho um compromisso… e fico… custa-me muito! (S 17. 21) A escola fica ofendida 

comigo, porque acha que eu troquei a escola por outra, mas eu disse que não podia 

desonrar o meu compromisso. (S 17. 22) 

 

(S 18) 

Era o seu nome e a sua palavra. 

O meu nome e a minha palavra. (S 18. 1)A escola ficou um bocadinho ofendida e quem 

ficou muito ofendida foi a Alcina Fernandes, porque a Alcina Fernandes, a encarregada 

dos convites. (S 18. 2)Mas, depois de algum tempo, já me convidaram para ir jantar à 

escola. (S 18. 3)Depois de havia … ao fim de um ano, eu já não voltava para o hospital 

de S. João, mas voltava para a escola [risos]. (S 18. 4) 

 

(S 19) 

Mas nunca voltou? 

Nunca voltei! (S 19. 1) 

Não, apaixonei-me muito por aquele trabalho, achei que realmente era uma escola muito 

mais pobre do que aquela onde eu tinha tirado o curso, havia coisas muito antigas. (S 

19. 2) O hospital chocou-me muito, era um hospital em que os colchões ainda eram de 

serapilheira, em que os colchões estavam sujos de sangue seco e ressequido… (S 19. 3) 

Não tinha nada a ver com o hospital de São João que era um hospital de luxo, 

recentemente aberto em que “havia tudo e mais alguma coisa”, mas depois comecei a 

gostar do ambiente, comecei a gostar das colegas, comecei-me a dedicar… olhe, 

apaixonei-me e fiquei! (S 19. 4)Depois o ano de experiência acabou por dar em… 

Desde 1965 até 2003. (S 19. 5) 

 

(S 20) 

Foi até… O período em que teve na escola de S. João. 

Nunca trabalhei na Escola de S. João. (S 20. 1) 
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Na escola Ana Guedes, Ana José Guedes da Costa, que depois mudou para o nome, foi 

cortado para Ana Guedes, que encurtaram… (S 20. 2) Deviam ter encurtado para Ana 

Costa, porque a família dela era conhecida por família “da Costa”, e cortaram-lhe o 

nome para Ana Guedes. (S 20. 3)Por isso, o nome da escola era Ana José Guedes da 

Costa. (S 20. 4)Começou… Como eu disse, eu comecei a trabalhar na escola quando a 

escola era dentro do hospital de Sto. António, e já tinha uma casa, tipo, a extensão da 

rua de Cedofeita. (S 20. 5) Mais tarde por causa da abertura da hemodiálise (e nós 

também já não tínhamos condições para estar lá dentro), foi alugada uma casa em 

Miguel Bombarda, que era muito perto do Sto. António Provisoriamente, 27 anos se não 

me engano, provisoriamente, “era para ser uma dúzia de anos ou assim!” (S 20. 6) 

Depois passámos para em frente ao Hospital Magalhães Lemos, naquele prédio, aquilo 

foi construído para alojamento do pessoal do Magalhães Lemos que nunca chegou a ser 

para esse fim… (S 20. 7) Aquilo foi usado pela na medicina desportiva, liga dos 

ostomizados, etc. (S 20. 8) 

 

(S 21) 

Funcionavam lá vários departamentos…  

Tudo! Menos aquilo para que foi criado. (S 21. 1) E acabou por ser uma escola de 

enfermagem, que, na altura da Leonor Beleza, que ela queria que as escolas 

aumentassem o número de alunos, porque havia muita falta de enfermeiros e então a 

Leonor Beleza… (Nós não podíamos aumentar numero dos alunos por falta de espaço), 

mas conseguiu. (S 21. 2) Eu acho que foi uma mulher com garra, independentemente da 

politiquice à parte… (S 21. 3) 

 

(S 22) 

Sim.  

Mas acho que foi uma pessoa que fez muita coisa pela saúde e nomeadamente para nós. 

(S 22. 1) De um momento para o outro conseguiu esvaziar aquele prédio, dar-nos o 

prédio, simplesmente numa parte do rés-do-chão funcionava lá… (S 21. 2) Como é que 

se chamava aquilo que pertence aos médicos… A clínica geral… Ou o internato geral 

(instituto de clinica geral da zona norte). (S 21. 3) 

 

(S 23) 

Ah, o Internato Geral! Sim, sim.  

Que na altura era o Dr. Albino Aroso, diretor do referido instituto. (S 23. 1)   
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(S 24) 

Ficou quase vossa, mas não conseguiram… 

Então e acha que, nesta conversa que estamos aqui a ter tão agradável, acha que 

há atributos para se ser docente? 

Eu acho que sim, e posso dizer porque independentemente depois daquilo que nós 

vamos aprendendo, eu acho que tem que haver também já qualquer coisa nossa porque 

eu tenho feito várias formações em pedagogia, nomeadamente, eu tenho o Curso de 

Pedagogia Aplicada ao Ensino de enfermagem, acho que foi um curso que me deu 

muito, mas para ser franca… (S 24. 1) Eu já me sentia professora há muito tempo… 

Esse curso deu-me muito! E acho que foi dos cursos, foi uma pena terem acabado… (S 

24. 2) (A 24. 1) 

 

(S 25) 

Terem acabado com isso.  

Foi uma pena… (S 25. 1) 

 

(S 26) 

Mas acha que há assim algum atributo especial?  

Há. O gostar de comunicar, o gostar dos outros, o gostar de estar com os outros e eu 

tenho duas paixões muito grandes: eu gosto muito de ensinar, mas gosto muito de 

aprender e eu com esta idade… gosto muito de aprender, a nível de saúde e de tudo. (S 

26. 1) (R 26. 1) Eu sou muito curiosa, por natureza, sou curiosa e professora. (S 26. 2)E 

é por isso que às vezes sou “chata”. (S 26. 3) (A 26. 1)Por isso, acabo às vezes por não 

ser boa companhia quando vou a uma visita de estudo, quando vou ver um museu. (S 

26. 4)O meu marido, por exemplo, detesta andar comigo… (S 26. 5) Ou eu tenho que 

saber tudo, tenho que saber a história, tenho que saber aquilo tudo… (S 26. 6) Por isso, 

eu gosto imenso de saber e gosto imenso de transmitir. (S 26. 7) Ainda hoje, com esta 

idade toda, eu sofro um bocadinho para não dizer mais do que um bocadinho, antes de 

dar uma aula, porque eu tenho sempre que fazer uma preparação, uma pesquisa e é 

muito engraçado que, por exemplo, agora (tenho medo é de fugir do assunto), saiu há 

pouco tempo uma nova norma em relação à vigilância da gravidez, em relação à 

diabetes na gravidez e, lá está, se eu não fosse muito curiosa, meses antes de eu começar 

a dar a saúde materna da disciplina de cuidados de saúde primários nos ciclos de vida, 

fui ver o que saiu de novo. (S 26. 8) Engraçado, eu poderia dar exatamente por á PTGO- 

“prova de tolerância à glicose oral”que passou a designar-se PTOG- “prova de 
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tolerância oral à glicose”. (S 26. 9)Independentemente da alteração da designação está 

prova sofreu alterações no tempo de demora na dose de glicose e água a ingerir. (S 26. 

10)Eu tenho uma colega que colabora comigo que está mais a par do que é o Centro de 

Saúde, porque foi (minha antiga aluna) e trabalha num Centro de Saúde, e eu disse: 

Marilene, eu gostava que me trouxesse esta norma… (de facto eu fui ao centro de saúde 

onde sou utente deram-me só os anexos mas eu queria a norma toda)… (S 26. 11) (R 

26. 1) 

Os anexos já me dão para a aula, mas …e ela disse-me assim:  

Está-me a falar de uma coisa que eu ainda não conheço. (S 26. 12) 

É muito engraçado que a minha médica de família já trabalhou na Ana Guedes, há uns 

anos largos, quando era novita (estava grávida de um filho, o mais novo que é rapaz e, 

por acaso, foi meu aluno e trabalha na urgência de Matosinhos) e foi muito interessante 

que eu, quando chego lá [à consulta], quero logo saber o que surgiu de novo… (S 26. 

13) 

 

(S 27) 

É a sua forma de estar na vida… sempre a pesquisar, sempre a descobrir, e acha 

que essa é uma característica que o professor deve ter? 

Acho que é! E é engraçado que eu estou sempre a dizer que é o último ano que estou cá 

e um dos alunos a quem eu estou a orientar a monografia (é um dos melhores alunos), 

disse-me e tocou-me de uma forma especial: Não faça isso Professora! (S 27. 1)A 

forma como… Nós gostamos muito das suas aulas porque a Professora nas suas aulas 

consegue ligar os assuntos todos e, quando lhe fazemos uma pergunta, nunca nos deixa 

sem resposta. E consegue ligar a Psiquiatria à Pediatria, consegue ligar a saúde 

materna à pediatria … mas ser enfermeiro é mesmo assim, ser enfermeiro… (S 27. 2) 

(R 27. 1) Porque agora é que há especialistas para dar isto, para dar aquilo e para dar 

aqueloutro, e eu mesmo depois de ser especialista eu digo: eu sou generalista antes de 

ser especialista. (S 27. 3)Por isso, eu tenho que estar um bocadinho dentro de tudo e 

saber um bocadinho mais da minha área de especialidade. (S 27. 4)Por isso, o facto de 

eu dar aulas nos Cuidados de Saúde Primários nos ciclos de vida… Eu dou a saúde 

Infantil e a saúde Materna mas cheguei a dar também a Obstetrícia, porque não tinham 

quem desse… Mas eu pedi para vir alguém especialista para dar a Obstetrícia. (S 27. 

5)Para dar a saúde Materna acho que não é preciso, podiam também convidar uma 

pessoa, mas acho que a saúde Materna está tão ligada à saúde Infantil, que nós temos 
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que ver a grávida como portadora de um bebé, e ver a grávida mesmo ao… vigiar a 

grávida e a saúde da Grávida… nós estamos também a pensar no bebé. (S 27. 6) Nós 

não podemos ver bebé e mãe separadamente, (sempre a forma holística de ver as 

coisas). (S 27. 7) (A 27. 1) 

 

(S 28) 

E o holismo é isso mesmo, o olhar naquela globalidade…  

E meter a família e meter aquilo tudo, coisa que, muitas vezes, a obstetrícia é um 

bocadinho mais… (S 28. 1) 

 

(S29) 

Então, agora eu pedia-lhe que continuasse a sua história na docência. Entrou 

finalmente para a escola rival sob convite e sob o lema da sua palavra (é uma 

Mulher de palavra) e como é esse seu caminho socioprofissional na Ana Guedes ou 

Ana Costa? 

Ela é Ana Guedes, devia ser Ana Costa, mas é Ana Guedes [risos]. (S 29. 1) 

Eu acho que comecei como Auxiliar de Monitora. (S 29. 2) Entretanto, a carreira 

mudou, passados uns anos, porque havia a carreira antiga, era auxiliar de monitora, 

monitora e monitora chefe. (S 29. 3) Para se ser Monitora, tinha que se ter o Curso 

Complementar de Ensino. (S 29. 4) O Curso Complementar de Ensino existia cá no 

Porto, em Lisboa e em Coimbra. (S 29. 5) Entretanto, acabou e foi quando foi… e 

durante uns anos deixou de existir e depois foi criada a escola de ensino e 

administração. (S 29. 6) O facto de fazer o complementar implicava bolsa para a pessoa 

e para Lisboa e implicava muita coisa. (S 29. 7) O que é que acontece? A pessoa 

continuava a ser auxiliar de monitora porque não podia ser monitora, porque para ser 

monitora tinha que ter o complementar de ensino. (S 29. 8) Entretanto, mudou. A nossa 

carreira na altura era regida também pelo sindicato, mudou outra vez… (S 29. 9) 

 

(S 30) 

Era conjunta com o exercício, a carreira…  

Era e havia paralelismo porque nós… Se eu deixasse na altura a carreira de ensino, eu 

seria colocada num local equivalente a… não me podiam pôr num lugar abaixo. (S 30. 

1) E acontece que depois, quando o sindicato mudou a carreira de ensino e retirou a 

categoria de, auxiliar de monitora, passou-se a chamar enfermeira monitora, enfermeira 

assistente, para quem tinha especialidade e após concurso e enfermeira professora para 

quem tinha o curso complementar de ensino. (S 30. 2)  
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(S 31) 

A enfermeira professora.  

A enfermeira professora e directora, mas já na altura a reforma, até de 1952, já previa 

directora de escola e não médicos, já previa ser enfermeira/o. (S 31. 1) E a reforma de 

1965 também, mas havia na mesma, era a monitora chefe e havia o director de escola, 

que tinha sempre que estar lá o médicozinho, e para mais a misericórdia, tinha que ter, 

mas não há dúvida que o nosso director e a nossa monitora chefe trabalhavam bem, 

completavam-se. (S 31. 2) 

Por isso, eu passei realmente de categoria para auxiliar de monitora, a enfermeira 

monitora, automaticamente as habilitações eram as mesmas. (S 31. 3) Simplesmente, eu 

penso que deve ter conhecimento que na altura nós dependíamos da Direcção Geral dos 

Hospitais e tínhamos três grandes senhoras, que eram um mito, (e que ainda hoje). (S 

31. 4) Tínhamos a enfermeira Resende que era a coordenadora geral do exercício e do 

ensino. Porque a Direcção Geral dos Hospitais dividia a profissão em duas vertentes 

(não sei se se pode chamar assim). (S 31. 5) Foi pena, porque eu era capaz de ter ali nos 

arquivos antigos (muita coisa também que deixei lá na Ana Guedes para o lixo), uma 

era a vertente ensino, outra a vertente de exercício, era assim que se chamava. (S 31. 6) 

Por isso, a enfermeira Fernanda Resende era a que estava no topo e dela saía a Diniz 

Sousa para o ensino e a Costa Reis para o exercício. (S 31. 7) Mas as três trabalhavam 

muito em conjunto, eu acho que foram três senhoras, foram um marco muito grande na 

enfermagem, acho que foram! (A 31. 1) Muito importante, porque inclusivamente a 

relação que havia entre a enfermeira Costa Reis e a Diniz Sousa era de tal maneira 

óptima, porque quando foi a reforma de 1965 foram criadas formações específicas para 

os professores de escola (monitores e auxiliares de monitor) … (S 31. 8) O objetivo era 

mais dirigido a monitores, só iriam auxiliares de monitores quando os monitores não 

podiam ir fazer formação. (S 31. 9) Eu fui fazer formação em psiquiatria a Lisboa 

porque na altura a nossa escola só tinha três monitoras. (S 31. 10) Eu já tinha um 

fraquinho pela psiquiatria e fui fazer formação em psiquiatria. (S 31. 11) 

 

(S 32) 

Mas não era já especialidade.  

Não, era formação em psiquiatria, só… Davam-nos um certificado, que eu até lhe posso 

mostrar, um certificado que me habilitava apenas a ser professora na área de 

enfermagem psiquiátrica, porque tínhamos que ter um psiquiatra a dar a psiquiatria, 
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porque nessa altura era: o pediatra dava a pediatria, o enfermeiro dava a enfermagem 

pediátrica… Era assim… (S 32. 1) 

 

(S 33) 

Faz esse curso em que ano, mais ou menos?  

1 a 30 de Maio de 1967 (anexo 1) (S 33. 1) 

Eu fiz esse curso em 67. Porque o 1.º Ano era 65/66, o 2.º Ano era 66/67 e o 3.º Ano era 

67/68. (S 33. 2)Por isso, eu fiz este curso pouco tempo antes… Eu quando vim 

praticamente comecei logo … a dar as aulas de psiquiatria. (S 33. 3) Eu fui porque a 

nossa escola (vou voltar talvez um bocadinho atrás para [explicar] porque é que fui eu 

da minha escola), a escola do São João onde eu fui aluna dava conhecimentos teóricos 

de psiquiatria e de enfermagem psiquiátrica. (S 33. 4) De psiquiatria, era o professor 

Fernandes da Fonseca, e de Enfermagem Psiquiátrica era a D. Arlete, que chegou 

também a ser directora da escola, D. Arlete Simões da Silva, mais tarde Teixeira de 

Sousa que era também uma pessoa muito conhecida em Lisboa (porque vinha da Escola 

Técnica de Lisboa). (S 33. 5) A escola Ana Guedes não dava conhecimentos de 

psiquiatria teóricos, mas dava estágio. (S 33. 6) O que é que acontece? Com a minha ida 

[para a escola], novata (na altura com 20 anos). (S 33. 7) Quando eu fui convidada tinha 

19, mas quando comecei, em Dezembro, na escola, eu tinha feito em Setembro 20 anos) 

e então há que tentar dar um “cheirinho” aos cursos que acabavam (porque eu ainda 

leccionei em dois cursos da reforma de 52), porque houve aquela mistura, o primeiro 

ano era reforma de 65, mas o 2.º e o 3.º anos eram da reforma de 52. (S 33. 8) Então, 

como a escola dava estágio, eu então entendi que se dava estágio, então dava estes 

conhecimentos primeiro. (S 33. 9) Conhecimentos nos quais me baseei naquilo que 

aprendi e naquilo que fui pesquisar para o Hospital Conde Ferreira. (S 33. 10)Uma vez 

que eu tinha dado, os conhecimentos teóricos também era eu que tinha que ir para os 

estágios. (S 33. 11)Ai, estágios… Novata no ensino, novata nos estágios, para lhe ser 

franca custou-me muito! Mas a escola era do género: Mas tem que ir! (S 33. 12) 

 

(S 34) 

Pois! 

Eu armei-me em forte e fui. (S 34. 1)Na altura também não era muito vulgar dizer: Não 

vamos! (S 34. 2) (A 34. 1) 

E fui, posso dizer que de véspera chorei, bastante ansiosa, etc.. (S 34. 3) Apareci lá, 

muito nova, era mais nova que a maior parte dos meus alunos, também, apareci no 
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Conde Ferreira com um grupo de alunos, confiados na monitora, mas a monitora tinha 

tanto medo como eles, mas bem camuflado. (S 34. 4) Bem camuflado! [risos] Logo por 

azar, nós vamos a entrar na enfermaria e vem uma doente (que por acaso era epiléptica) 

com alterações psiquiátricas daquele tipo mesmo de pessoa, daquele biótipo descrito 

que era alta, forte, completamente nua a correr … eu só tive tempo de me encostar à 

parede e ela passou (porque eu estava a meio do corredor), as alunas muito assustadas 

olharam para mim e eu disse: 

Tenham calma, aqui não há problema nenhum! O problema é lá fora, aqui, dentro da 

instituição não há problema nenhum. (S 34. 5) (A 34. 2) 

E consegui e o que é certo é que as alunas admiraram-se… Como é que eu não tive 

medo? (S 34. 6)O saber estar e adaptar, mas sabe Deus como… Por isso, eu já tinha 

experiências de dois anos de orientação de estágios, neste género… (S 34. 7) 

 

(S 35) 

E a psiquiatria, portanto, aparecia em que ano?  

Aparecia no 3.º Ano, mas já no ano [lectivo] 67/68. (S 35. 1) 

 

(S 36) 

Portanto, começou com os estágios do 3.º Ano? 

Na altura, comecei com os estágios do 3.º Ano. (S 36. 1)Penso que esse estágio foi no 

início de 66, penso que era. (S 36. 2) Depois em 67 ainda orientei um estágio do curso 

antigo, no qual não era obrigatório, mas a nossa escola dava estágio. (S 36. 3) Como 

dizia, o plano de estudos (52) não obrigavam, mas o plano de estudos de 65 sim, que 

apanhava os primeiros alunos do 3º ano, no ano lectivo 67/68. (S 36. 4) 

 

(S37) 

Portanto, abarcou aí a teoria num primeiro tempo e depois a prática. Voltando à 

formação faz esse curso que não lhe confere a especialidade, mas sim a 

competência teórica da psiquiatria… 

E nessa altura dava competência para, inclusivamente, orientar os Cursos de Auxiliares, 

dar a disciplina aos cursos de Auxiliares. (S 37. 1) Era a responsável da psiquiatria da 

escola, independentemente… Tinha que acompanhar e articular com o professor e tinha 

também uma das coisas que a Enfermeira Costa Reis nos abanava. (S 37. 2) (R 37. 1) 

Era que nós tínhamos também a responsabilidade de dar apoio aos alunos nessa área. 

Era muito engraçado que as minhas colegas depois… (S 37. 3) 
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(S38) 

Para a resolução de problemas extracurricularmente? 

Exactamente! Isso abriu-me de tal maneira que eu ainda hoje estou um bocadinho 

atenta. (S 38. 1) Tanto que a minha antiga directora, Teresa Braga Maia, que era 

especialista em Psiquiatria (isto é um parêntese, não é para gravar) quando eu dizia: 

Estou tão preocupada com aquele aluno…, ela valorizava esta preocupação... (S 38. 2) 

O curso foi pequeno, mas eu acho que aprendi à custa dos estágios que fui orientando e 

à custa da minha pesquisa e do lidar muito com os psiquiatras… porque eu lidei muito 

com as enfermeiras antigas de psiquiatria que também não sabiam muito… eram 

aquelas que tiravam o curso na escola de Psiquiatria. (S 38. 3)   

 

(S 39) 

Tiravam o curso digamos que geral, mas no âmbito da Psiquiatria. 

Era um curso geral de dois anos. (S 39. 1) 

 

(S 40) 

Penso que também havia para a obstetrícia. 

Para a Obstetrícia. Para a pediatria, era já para enfermeiros. (S 40. 1) Depois, mais 

tarde, não eram especialistas, tinham assim formação… (S 40. 2) Foi-lhes dada a 

equivalência a especialistas. (S 40. 3) Uma delas é a enfermeira Diva Amorim, que era 

do São João chefe do serviço de pediatria, ainda me recordo, e essa teve equivalência, 

como alguns de saúde pública também. (S 40. 4) Mas havia as parteiras, que não eram 

enfermeiras parteiras, eram parteiras e havia as enfermeiras da psiquiatria que também 

não podiam trabalhar em mais lado nenhum. (S 40. 5) Havia o Curso auxiliar de 

psiquiatria e o curso geral de psiquiatria. Anos de formação: dois anos (iguais) 

simplesmente para frequentar o curso de auxiliar de psiquiatria a quarta classe, o geral 

de psiquiatria o primeiro ciclo. (S 40. 6) Era assim, simplesmente as pessoas tinham 

muito pouca formação. (S 40. 7) Mesmo até a preparação da medicação, a forma como 

davam a medicação aos doentes… Aquilo era em massa! O efeito terapêutico era 

diferente … tudo, tudo. (S 40. 8) (A 40. 1) 

 

(S 41) 

Continuando a falar no seu percurso na escola. Em termos de formação? 

Fora disso, continuo, na mesma, a… (porque, mesmo assim há muita psiquiatria) 

Colaboro no 3.º ano e às vezes vou colaborar no segundo ano na Médico-cirúrgica. (S 

41. 1) Colaboro muito na saúde pública, na altura, também no 3.º ano e também acabei 
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por fazer formação na saúde Pública com a Marta Lima Basto. (S 41. 2) Era uma grande 

colaboradora, também mais tarde depois ligada (porque entretanto abriu a Escola de 

Ensino e Administração) e depois havia também todas aquelas enfermeiras que 

colaboravam muito com a escola. (S 41. 3) (R 41. 1) Era muito interessante! Eu acho 

que perdeu-se, e agora um à parte (sinto que a Enfermagem já esteve melhor do que o 

que está agora), porque a criação de um plano de estudos único, embora cada um 

pudesse pôr o seu cunho… enquanto a direcção geral dos hospitais nos tinha, fosse a 

direcção enquanto órgão ou fosse outro órgão qualquer, tinha praticamente a capacidade 

de tentar termos na mão se é isso que … juntava as escolas todos os anos para formação 

em pedagogia, para formação em qualquer área, para formação em pediatria, porque 

quando foi o plano de estudos de 65, eles primeiro organizaram pessoas para fazer 

formação em psiquiatria porque era de facto o que era mais novo, que não fazia parte do 

plano de estudos antigo. (S 41. 4) (A 41. 1)Embora, como eu digo, eu vinha do São João 

teórica, mas a Ana Guedes dava formação prática mas não era obrigatório, por isso eles 

investiram logo nisso. (S 41. 5) A saúde pública… Eu tinha formação em Saúde Pública 

no São João, quer teoria, quer estágio, mas isso era uma coisa desconhecida na maior 

parte das escolas. A seguir fizemos todos a formação… (S 41. 6) 

 

(S 42) 

Essa formação a que se refere fazia cá ou em Lisboa? 

Tínhamos que ir todos a Lisboa. E tinha que ir um elemento de cada escola. (S 42. 1)  

 

(S 43) 

À Escola de Ensino e Administração na altura? 

Exactamente! Na Rua António Augusto Aguiar. Eu ficava na Pensão Nazaré que era lá 

muito perto. (S 43. 1) 

 

(S 44) 

No fundo, tem vindo a fazer formação de professores. Situe-me no ano? 

Na altura para Monitores. (S 44. 1)Desculpe que eu não lhe respondi a uma coisa. 

Porque é que fui eu inicialmente fazer uma formação que era para Monitores? (S 44. 

2)Porque a escola só tinha 3 Monitores e eu, na altura, fui contrariada para o estágio de 

psiquiatria, propôs-me a dar teoria, uma vez que a escola não tinha no plano de estudos 

ainda antigo, fui “obrigada”, entre aspas, a ir orientar os estágios. (S 44. 3) Aí descobri 

uma psiquiatria diferente, comecei a compreender, a contactar… por isso, eu já tinha 

dois anos de pequenos estágios que me tinham levado a apaixonar pela psiquiatria e vi 
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que a psiquiatria não eram os “tais tolinhos”, em que eu tinha um respeito muito grande 

pelo doente mental e, quando às vezes na escola me queriam ofender, na brincadeira, 

era: os tolinhos e eu respondia logo. (S 44. 4) (R 44. 1)Era uma brincadeira que faziam 

mesmo. (S 44. 5)Como não havia nenhuma monitora que quisesse fazer o curso e só 

havia três… e a escola também se conseguia defender. (S 44. 6) Não tinha 

disponibilidade de nenhuma ir e mandou para a Direcção Geral dos Hospitais a proposta 

que fosse uma Auxiliar de Monitora que até já tinha orientado estágios… (S 44. 7) 

Foi por isso que eu fui. (S 44. 8) Na altura, as Enfermeiras Diniz de Sousa e Costa Reis 

eram as responsáveis da formação porque já tinham trabalhado no ensino e, pelos vistos, 

esta última estava também muito ligada à Psiquiatria e sabia muito. (S 44. 9)E fomos 

fazer o estágio no Júlio de Matos. (S 44. 10)Também quem ia connosco ao hospital era 

a Enfermeira Costa Reis e a Enfermeira Diniz de Sousa. (R 44. 2) 

 

(S 45) 

A nossa primeira Bastonária. E em termos de formação que outras formações faz 

no ensino? 

Depois, continuo todos os anos (duas vezes por ano) a ir às reuniões das pessoas que 

fizeram o tal curso, em que nos vamos actualizando…(S 45. 1) 

 

(S 46) 

Está-me a falar do Curso de Psiquiatria? 

Sim, de psiquiatria. Além disso, é também logo a seguir à psiquiatria, penso que ainda 

em 67, é criado o tal curso para monitores que iram ser responsáveis da saúde pública. 

(S 46. 1) Quem vai é uma colega minha. (S 46. 2) Uma colega minha que é monitora. (S 

46. 3) Simplesmente essa colega minha adoeceu com uma doença mental. (S 46. 4)  Os 

meus conhecimentos de psiquiatria foram extremamente úteis. (S 46. 5) Eu detectei a 

tempo. (S 46. 6) Acontece que quem toma conta da Saúde Pública sou eu. (S 46. 7) 

Porque eu tinha tido Saúde Pública como aluna do São João. (S 46. 8) Eu tinha feito um 

estágio de Saúde Pública no São João, como aluna do São João. (S 46. 9) E eu já estava 

indigitada… porque normalmente havia uma pessoa responsável e a outra para 

colaborar, e a gente trabalhava que se desgraçava, trabalha-se sempre (aulas de estágios) 

(S 46. 10)  … Agora é doutra maneira… Que eu agora acho que até trabalho mais (mas 

não diretamente com os alunos), naquela altura a gente tinha ainda muitos alunos, 

muitas aulas… (S 46. 11) 
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(S47) 

Acha que trabalha mais agora?  

Trabalho mais agora, mas tenho menos horas dadas em contacto direto com os alunos. 

(S 47. 1) 

 

(S48) 

Porquê?  

Porque o ensino é muito burocrático. (S 48. 1) (A 46. 1) Exige muito mais… Muito 

mais papelada, muito mais registos, muito mais… (A 46. 2) Dantes havia muita coisa 

que não era da nossa competência. (S 46. 2) A competência do professor era dar aulas, 

orientar estágios e avaliar, mais nada… (S 48. 3) 

 

(S 49) 

E agora o que é que mudou?  

Agora o que mudou é desde tudo… [risos] Desde a elaboração de sumários, que são tão 

complicados, desde a papelada toda que nos pedem… Eu sei lá… (S 49. 1) E o que é 

que acontece? Eu acho que temos muitas horas de trabalho, que faz parte do ensino, mas 

é extra-ensino e menos tempo para estar com o aluno. (S 49. 2) (A 49. 1) 

 

(S 50) 

Essa é a grande diferença que nota agora.  

É, é, é, e eu dantes conseguia, independentemente da memória ser outra e do número de 

alunos ser também menor… (S 50. 1) Eu conhecia os alunos todos pelo nome, pelo 

nome e pelo apelido e eu agora sei o nome de poucos alunos… (S 50. 2) (R 50. 1) E 

depois acaba… E nem estou muito preocupada em saber o nome, estou preocupada em 

saber o nome quando estou com eles e depois já não tenho a preocupação de reter o 

nome, tenho que fazer como o disco duro: há que varrer para ter a capacidade de meter 

outros… (S 50. 3) (A 50. 1) 

 

(S 51) 

Exactamente, mas eu agora achei interessante fazer-lhe esta questão mas continue 

na sua formação…  

Entretanto, como a minha colega adoece… (S 51. 1) 

 

(S 52) 

Agarra a saúde pública.  
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Agarro a saúde pública, foi muito o trabalho para mim, muito, muito, muito, porque eu 

não tinha feito a primeira formação. (S 52. 1) Entretanto, quem foi a formadora na altura 

foi a professora Lima Bastos. (S 52. 2) (R 52. 1) Ainda não era enfermeira professora 

nessa altura, eu acho que ainda não tinha essa categoria, mas pronto, era uma pessoa… 

(S 52. 3) 

 

(S 53) 

Era ela que fazia a formação.  

Era ela que fazia a formação e mais, independentemente de ser ela que fazia a formação, 

ela deslocava-se às várias escolas para ver resolver situações pontuais, entretanto… (S 

53. 1) Havia uma coisa muito gira também no assunto. (S 53. 2) É que nós no fundo 

tínhamos que prestar “contas”, as escolas todas prestavam contas e quase que nós 

prestávamos contas à nossa formadora por isso… (S 53. 3) E a Costa Reis quando nos 

reunia todas era “nha nha nha nha” e levávamos nas orelhas, ou não levávamos, ou 

levávamos, enfim… (S 53. 4) (R 53. 1) E o mesmo acontecia com a enfermeira Lima 

Bastos e ela vinha depois às escolas ajudar-nos e ver se estávamos no bom caminho ou 

não. (S 53. 5) Entretanto, eu pedi-lhe uma ajuda porque a minha colega foi internada e 

eu fiquei de repente com tudo na mão, eu era a colaboradora dela, eu fiquei com tudo na 

mão sem ter feito a formação e sem ter ninguém a colaborar comigo e tinha mais que 

apoiar a minha colega que estava internada. (S 53. 6) Então, a Lima Bastos veio de 

propósito dar-me uma ajuda, e foi amorosa, porque a Lima Bastos tem uma forma de 

estar extraordinária. (S 53. 7) (R 53. 2) 

 

(S 54) 

É uma senhora!  

Exactamente. Acabou por achar que estava tudo a correr muito bem e dentro do elogio 

positivo, foi-me dando muitas sugestões e eu fiz correcções da forma até que me estava 

a orientar os estágios. (S 54. 1) Um deles, eu recordo-me perfeitamente, a minha 

preocupação é dar o máximo de experiências aos alunos… em que ela me alertou, talvez 

não fosse o melhor caminho, talvez o dar menos experiências… (S 54. 2) Porque eu 

queria que os alunos passassem por isto, por aquilo, por aqueloutro, para ter uma visão 

de tudo e ela achou que era preferível saber mais desta e daquela, outros mais desta e 

daquela para chegarem ao fim… (S 54. 3)   

 

(S 55) 

Para depois ficarem com experiências e…  
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Pronto, mas achei muita piada, porque realmente ela deu-me uma ajuda, mas sempre 

com aquele ar de só quem a conhece, de uma grande senhora, sempre elogiando, mas foi 

extremamente bom… (S 55. 1)   

 

(S 56) 

Mas dando dicas muito importantes para o caminho.  

Muito importantes, muito importantes. (S 56. 1) 

 

(S57) 

E depois da comunitária?  

Depois da comunitária, nós fazemos sempre formação, que é aquilo que eu fui fazer 

depois, formação em pediatria. (S 57. 1) Foi uma colega minha também, também uma 

das monitoras (porque como eu disse havia 3), foi uma das monitoras e ela foi porque 

ela já dava a pediatria na escola e ela antes de trabalhar na escola tinha sido enfermeira 

de pediatria no hospital de S. João, mas era uma antiga aluna da Ana Guedes. (S 57. 2) 

Ela entrou no mesmo ano em que eu entrei para o ensino, ela como tinha feito o 

complementar como enfermeira, fez os dois complementares. (S 57. 3) Depois a Ana 

Guedes foi buscá-la como antiga aluna e já com o complementar foi buscá-la e ela 

entrou no ano em que eu entrei, simplesmente no início do ano e eu entrei no fim, (e eu 

por acaso já a conhecia porque eu quando fiz o meu estágio como aluna na pediatria, ela 

trabalhava lá). (S 57. 4) Era ela que dava a pediatria e depois ela foi toda contente fazer 

formação na área que até gostava de dar. (S 57. 5) 

 

(S 58) 

E a senhora enfermeira continua na comunitária?  

Colaborei sempre na comunitária até haver uma mudança de planos de estudo. (S 58. 1) 

 

(S 59) 

E deixou a psiquiatria?  

Só depois de fazer a Especialidade de Saúde Infantil e Pediátrica. (S 59. 1) Porque é 

engraçado, o plano de estudos de 65, no 3º ano, era praticamente psiquiatria. (S 59. 2) 

Saúde Publica, que não se chamava comunitária, e estágio intensivo… (S 59. 3) Eu não 

sei se tinha alguma médico-cirúrgica, agora não me recordo. (S 59. 4)   

 

(S 60) 

Não, não me lembro também. Mas depois ainda avançou para a pediatria?  
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Avancei para… A pediatria era dada no 2º ano e eu normalmente não trabalhava no 2º 

ano, eu trabalhava no 3º ano. (S 60. 1) Mas quando havia aquelas vaguinhas, que nós 

vamos sempre tapar buracos, eu orientava estágio de pediatria. (S 60. 2) Aí vou eu para 

a pediatria orientar o estágio! (S 60. 3)    

 

(S 61) 

E em termos de formação académica ou profissional, depois desses cursos que fez 

em Lisboa, fez mais algum?  

Na área da Psiquiatria e na área da Saúde Comunitária não, fiz sempre aperfeiçoamento 

de acordo com a Direcção Geral dos Hospitais, da Escola de Ensino e de Administração. 

(S 61. 1) Normalmente era duas vezes por ano e depois passou a ser uma por ano. (S 61. 

2) Era uma forma de nos actualizarmos e depois a minha colega responsável da Saúde 

Pública ficou “boa” e depois eu já ia com ela. (S 61. 3) Para a psiquiatria ia eu, 

normalmente sozinha. (S 61. 4) Houve um ano em que levei a minha colega Sevivas, 

mas ela jurou que nunca mais, foi um ano em que ninguém queria colaborar na 

psiquiatria, ninguém achava interessante aquilo que eu gostava de fazer. (S 61. 5) Na 

Saúde Comunitária não houve problema nenhum porque eu gostava, no fundo eu 

gostava de um bocadinho de tudo, ou bastante de tudo… não sei [risos]. (S 61. 6) Eu 

adorava os estágios da Saúde Comunitária, por isso eu continuei a ser a colaboradora da 

minha colega. (S 61. 7) (R 61. 1) Quando não havia saúde pública e psiquiatria, ou 

tinham o curso auxiliar para dar só as aulas, depois passaram a ser outros colegas a 

orientar os estágios, para eu poder também fazer outras coisas, porque eu era muito mais 

“dada” … praticamente ao Curso Geral. (S 61. 8) No terceiro Ano embora colaborasse 

naquilo que era necessário … Era muito engraçado, antigamente ….  Que quando era 

preciso alguém nos estágios de medicina e eu via que tinha ali um espaço eu dizia: Eu 

posso tomar conta desse grupo. (S 61. 9) Como eu dizia: Vou-me actualizar sem grande 

esforço. (S 61. 10) Porque gostava muito mais de me actualizar no campo do que 

actualizar nos livros. (A 61. 1) E então nos livros… antigamente naquelas edições muito 

antigas… (S 61. 11) 

 

(S 62) 

Também não saíam com muita frequência actualizações. E em relação à sua 

progressão na carreira docente, como foi o seu caminho até chegar aqui à escola 

onde estamos hoje? 
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Entretanto, tive que melhorar as minhas habilitações académicas, porque eu tinha o 

Curso do Comércio, que dava para alguns fins, dava equivalência ao 5.º Ano antigo. (S 

62. 1) Isso foi um truque que o meu pai fez, eu ir para o comércio, porque não queria 

que eu fosse para enfermeira, já bastava a mais velha ter ido para medicina, eu ser 

enfermeira e não sei que mais… (S 62. 2) (R 62. 1) Nós éramos todos muito bons 

alunos a matemática e o meu pai tinha escolhido um curso para todos, só o meu irmão é 

que realmente é engenheiro, foi o curso que o meu pai escolheu, porque ele quis. (S 62. 

3) A minha irmã era para ser formada em matemática, eu era para ser formada em 

ciências económicas e financeiras, que era só um curso que agora deu não sei quantos 

cursos (curso de Economia …, e os variadíssimos curos os de Gestão…). (S 62. 4)Na 

Escola Comercial ficava com o curso de Geral de Comércio, se eu quisesse ir em frente, 

passava para o Instituto e depois dava-me acesso à faculdade só para o curso de ciências 

Económicas e Financeiras e eu não tinha outro caminho e por isso ficava lá. (S 62. 5) 

 

(S 63) 

E a … derivou aqui para a enfermagem.  

De que maneira… Fiz exame de admissão e entrei. (S 63. 1)Porque na altura como não 

tinha o 5º ano, tinha um curso paralelo, mas fiz exame de admissão e entrei. (S 63. 2) O 

mesmo aconteceu-me quando eu fui melhorar as habilitações. (S 63. 3) As habilitações 

eu poderia ter pedido uma equivalência para continuar os estudos, mas na altura 

disseram que não, para outros fins… (S 63. 4) Então o que é que eu fiz? Eu em dois 

anos fiz o liceu todo. (S 63. 5) 

 

(S 64) 

Ora bem.  

Em dois anos… E fiz… (S 64. 1) 

Teve acesso depois ao bacharelato.  

Exactamente… Eu tive o bacharelato e a licenciatura em simultâneo, porque quando eu 

pedi isso, eu tinha as habilitações em dia e já era especialista… (S 64. 2) 

 

(S 65) 

Era especialista em…?  

Em saúde infantil e pediatria. (S 65. 1) 

 

(S66) 

E tirou em que ano?  
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O primeiro curso, acabei em 85… (S 66. 1)   

 

(S 67) 

Ah acabou… É do 1º curso!  

Sou do 1º curso, embora a nossa… (S 67. 1)  

 

(S 68) 

Mas no Porto, tirou no Porto?  

Tirei no Porto... Na escola… Na altura de ensino e administração e depois passou a ser 

pós-basica do Porto. (S 68. 1) Comecei com a Margarida Viera, Mas a Margarida não 

acabou comigo, foi obrigada a interromper. (S 68. 2) A Margarida foi obrigada a 

interromper o curso e só depois acabou. (S 68. 3) Ela foi obrigada a interromper porque 

estavam duas da mesma escola… Uma era freira e outra não. E como a escola precisou 

duma deu prioridade à freira… (S 68. 4) (A 68. 1) 

 

(S 69) 

E ela teve que interromper.  

E a Margarida teve que interromper, eu tive muita pena, a Margarida era uma ótima 

colega, uma excelente pessoa, muito melhor que a freira como aluna, como tudo… (S 

69. 1)  E depois a freira pregou-lhes uma finta. (S 69. 2) É que a freira quando acabou o 

curso, depois, foi-se embora, abandonou a escola. (S 69. 3) 

 

(S 70) 

E depois a … foi acabar o curso.  

E depois a Margarida foi acabar o curso dois anos depois… (S 70. 1) 

E agora é nossa coordenadora nacional.  

É. (S 70. 2) 

 

(S 71) 

E depois da especialidade. Vejo que tem aí uma elencagem de bem. 

Eu disse que tinha melhorado as minhas habilitações académicas antes da especialidade, 

estou a mentir. (S 71. 1) Eu fiz primeira a especialidade, depois fui fazer o curso de 

Pedagogia Aplicado ao Ensino de Enfermagem e depois e que melhorei as minhas 

habilitações académicas. (S 71. 2)   

 

(S 72) 

Depois da especialidade.  
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Acontece que eu comecei o primeiro curso de Pedagogia, no Porto já não era 

complementar de ensino, chamava-se curso de pedagogia aplicado ao ensino de 

enfermagem. (S 72. 1) Acontece que eu a meio do curso adoeci com uma pancreatite e 

estive internada, foi exatamente quando tinha acabado o primeiro semestre, estava a 

fazer o meu estágio, a gente tinha que escolher uma instituição de ensino superior para 

fazer o estágio para a nossa monografia, eu estava no fim do estágio quando entrei de 

urgência com uma pancreatite aguda. (S 72. 2) E na altura não me deram por erro 

possibilidade de iniciar o 2º semestre… (S 72. 3) E eu na altura não recorri, nem pus 

ninguém em tribunal, porque eu era muito amiga das pessoas e eu acho que foi por má 

interpretação, deixaram-me acabar quando eu tive alta, continuar as disciplinas anuais… 

(S 72. 4) Ah, porque eu entretanto tinha feito já as horas praticamente de estágio, estava 

também apaixonada por aquilo que eu estava a fazer, estava a fazer um estágio na 

faculdade das ciências do desporto, que na altura não era faculdade, era o ISEF, era 

educação física… instituto de educação física do Porto, porque eu defendia que todas as 

Escolas de Enfermagem deviam ter a disciplina de educação física, que devia-se praticar 

desporto, não desporto competitivo, mas desporto para a saúde e argumentava… (S 72. 

5) (A 72. 1) Então para o que é que eu fui? Fui para uma instituição de ensino superior 

que possivelmente defendia esta ideia (mas eu tinha esta ideia há muito tempo). (S 72. 

6) E foi por isso que fui, gostei imenso do meu estágio lá e entretanto eu já estava 

bastante doente, eu já me sentia doente e pensava que era stress, que era stress… (S 72. 

7) Eu quando acabei a especialidade, fui colocada como enfermeira Assistente, fiz 

concurso de provas documentais porque reunia de acordo com os decretos as condições 

para eu não ter que fazer… outro tipo de concurso. (S 72. 8) Depois houve uma série de 

situações ilegais e, então, o ministério despromoveu toda a gente e fui despromovida. (S 

72. 9) Recebi a documentação em como tinha sido despromovida… era eu aluna do 

curso de pedagogia aplicada ao ensino de enfermagem. (S 72. 10) As pessoas que 

tivessem tomado posse do lugar há mais de um ano estavam fora de questão. (S 72. 11)  

Eu tinha tomado posse há mais de um ano e, entretanto, começou-se a gerar muitos 

problemas. (S 72. 12) Então eu virei-me para a minha directora e disse: Não quero, 

quero mesmo fazer concurso de provas públicas!... Eu estou a fazer Pedagogia, eu 

estou … (S 72. 13) E, embora tivesse bolsa, ia sempre dando um apoio à Escola. (S 72. 

14) E, entretanto, surgiu naquela semana em que eu fui internada, tive três exames, do 

CPAEE, mais o meu concurso de provas públicas em que eu tive que dar uma aula e 

fazer a discussão curricular. (S 72. 15) Este concurso de provas públicas foi para 
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enfermeira assistente, outra vez porque eu tinha sido despromovida e aqui… por isso 

esta data já é a data da minha segunda posse. (S 72. 16) Depois pedi para ser 

considerado o tempo em que estive na categoria e a resposta foi que tive muita sorte por 

não ter que repor o dinheiro. (S 72. 17) Na altura o Vilela que era deputado, e tinha sido 

meu colega, ainda intercedeu, mas eu disse: Não vale a pena! Acabou, eu não gosto 

muito de guerras, eu faço o concurso ainda que não me contem o tempo antigo em que 

eu estive na carreira, mas também não há problema. (S 72. 18) 

Por isso, eu considero esta data a altura em que eu sou nomeada após provas públicas. 

(S 72. 19) Acontece que na semana em que eu tive três exames do Curso de Pedagogia, 

em que numa quinta ou numa sexta fiz o concurso, tive que preparar aquela aula, o 

curriculum, etc.. (S 72. 20) Acontece que no domingo seguinte, fui internada de 

urgência com uma pancriatite aguda. (S 72. 21) Eu já andava com muitas dores, mas 

dizia que era stress do trabalho, e tive muita sorte porque normalmente ao fim de 8/10 

dias a pessoa está fora de perigo, mas eu estive um mês internada… a coisa correu mal! 

(S 72. 22) 

 

(S 73) 

E quanto à passagem para professor? 

Não tomei posse como enfermeiro professor, fiz concurso e fui nomeada em Faro. (S 

73. 1) No tal concurso que eu contei há bocado em que a Fátima Lapa foi extremamente 

simpática. (S 73. 2) Entretanto fui nomeada, saí mesmo nomeada e, entretanto o que é 

que acontece: também é quando eu adquiro as habilitações para passar a professora 

Adjunta porque também já tinha o mestrado. (S 73. 3)  

 

(S 74) 

Fez o mestrado em que ano? 

Em 95. (S 74. 1) 

 

(S7 5) 

Em que área? 

O meu mestrado é muito engraçado… É em serviços sociais, mas tenho depois uma 

equivalência ao mestrado em Ciências de Enfermagem. (S 75. 1) Planeamento, Desenho 

e Investigação em serviços sociais na Universidade da Estremadura. (S 75. 2) Porque na 

altura eu estava a fazer um Mestrado de acordo com a Universidade e o Instituto Miguel 

Torga, que na altura não era Instituto Miguel Torga… mas depois houve problemas 

políticos, mesmo, políticos, e realmente o curso ficou só como pós-graduação. (S 75. 3) 
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É por isso que eu tenho a Pós-graduação em Sócio-psicologia da Saúde ou equivalência 

porque, entretanto, o Instituto Miguel Torga consegue ter um protocolo com a 

Universidade da Estremadura e é-nos avaliada toda a parte curricular concluída e, como 

lá não usam notas quantitativas, mas só qualitativas, mas estamos na mesma sujeitas à 

regra, porque lá a regra portuguesa diz que só podemos avançar… nós fazemos a parte 

curricular e só podemos avançar para mestrado (na altura era um bocadinho duro) com 

média de 16. (S 75. 4) Claro que a minha não era 16, mas sim 15,5… mas dava 16 que 

na altura era muito difícil conseguir … [risos] (S 75. 5) Porque nós éramos sujeitos a 

exames, alguns exames escritos de três horas e mais. (S 75. 6) Nota inferior a 14 valores 

era obrigatória uma oral e algumas das disciplinas tínhamos que completar com trabalho 

de grupo de duas pessoas. (S 75. 7) 

 

(S76) 

Não era de facto fácil! Não era de facto fácil! 

Eu fiz um trabalho de grupo em que tive que fazer um trabalho de campo. (S 76. 1) 

Sobre autismo. Sabe que eu puxava as coisas de acordo com os meus interesses 

científicos (pediatria e psiquiatria). (S 76. 2) (A 76. 1) 

 

(S77) 

Então na sequência deste mestrado… 

Tenho equivalência ao grau de mestre em Ciências de Enfermagem pela Universidade 

do Porto em 1996. (S 77. 1) 

 

 

(S 78) 

Muito bem! É decorrente deste mestrado que concorre depois a professora 

Adjunta? 

Não, não concorri, eu fui nomeada. (S 78. 1) Foi nesta altura que eu fiz o concurso para 

enfermeira professora porque para mim era importante fazer o concurso para pedir, 

depois mais tarde, a equivalência a professora coordenadora. (S 78. 2) E pedi e deram-

me em 1996. (S 78. 4)  

 

(S 79) 

Portanto a partir de 1997 é professora coordenadora? 

Sim, mas após concurso. (S 79. 1) 

 

(S 80) 
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Neste seu percurso de 1997 a 2003 como professora coordenadora? 

Exactamente! Legalmente até 29 de Outubro de 2003. (S 80. 1) De facto, eu continuei 

até 2004 a apoiar a escola. (S 80. 2) Eu até estava na Direcção da escola e continuei. (S 

80. 3) Porque eu fui nomeada para a direção da escola, como vice-presidente do 

conselho diretivo, em julho de 2001. (S 80. 4) 

 

(S 81) 

Neste seu percurso passou por alterações muito marcantes no ensino, 

nomeadamente a passagem para o ensino superior, a passagem para uma 

licenciatura de raiz, a criação de órgãos sociais importantes… se eu lhe perguntar, 

de uma forma geral, o que faz para se adaptar a estas mudanças do ensino? 

Apesar de, mesmo na minha idade (eu nasci em 1945), acabei o curso em 1964 (por isso 

tinha 18, mas fiz logo 19), entrei muito cedo para o ensino, não sei se isto também é 

uma vantagem, mas quando eu vim para o ensino também já tinha passado por várias 

adaptações. (S 81. 1) Primeiro vais abrir este serviço recém-formada, mas afinal já não 

vais abrir… agora vais colaborar na abertura de outro serviço… (S 81. 2) (R 81. 1) 

Eu acho que eu era uma figura muito tímida, bastante tímida, venho de uma família 

alargada… nuclear grande, com pais bastante ditadores, à moda antiga, mas que nos 

transmitiam muitos valores… há coisas no meu pai que me marcaram de uma maneira 

muito positiva e com a minha mãe também. (S 81. 3) (R 81. 2) Simplesmente a minha 

mãe era mais austera, muito castigadora. (S 81. 4) (R 81. 3) Por isso isto talvez me 

desse… embora eu naquela altura fosse muito tímida, aparentemente muito receosa, 

mas eu iniciava as coisas quase como que como um desafio para mim. (S 81. 5)  A 

minha mãe na altura dizia: Então tu vais deixar o hospital? Tu gostas tanto do hospital 

e vais para a carreira do ensino. E eu disse: 

Vou, vou só experimentar. É uma coisa nova para mim. (S 81. 6) (R 81. 4) 

 

(S 82) 

Portanto, agarra as mudanças como um desafio? 

Como um desafio! Porque se não resulta, eu volto ao antigo. (S 82. 1) E apesar de muito 

nova na altura, eu consigo segurar-me. (S 82. 2) Não dá, mas tenho o meu lugar antigo, 

por isso a minha escola não me pode mandar embora, fiz logo assim o contrato. (S 82. 

3) É isto que acontece, depois quando veio o desafio de ir para a escola do São João, 

claro que não e já expliquei… (S 82. 4) 
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(S 83) 

Aí era uma questão de palavra. 

Sim, uma questão de palavra. (S 83. 1) (A 83. 1) Mas a nível afectivo custou-me 

bastante, mas ao fim de algum tempo disse: Ainda bem que não fui porque afinal a 

filosofia da Ana Guedes vai mais de encontro à minha maneira de ser. (S 83. 2) Estou 

perto do aluno, muito perto. (S 83. 3) (R 83. 1) A escola do São João teve sempre 

aquela filosofia longe do aluno. (S 83. 4) Excepto uma Alcina Fernandes, uma Alcina 

Fernandes, tinha aquele ar… mas não, era muito próxima. (S 83. 1) (R 83. 2) 

 

(S 84) 

Fale-me agora da passagem para esta escola Jean Piaget e da sua passagem para 

aqui (percebendo que está na Ana Guedes até 2004)? 

Sim, legalmente até 2003. (S 84. 1) Para aqui vim em 2005, mas acontece que o 

Director do Piaget, por isso, o Dr. Oliveira e Cruz, já tinha feito umas diligências. (S 84. 

2) No fundo, esta abertura ia-se dar comigo. (S 84. 3) Eu inclusivamente eu tenho uma 

admiração profunda pela Prof. Neide que foi ela que no fundo ficou com o lugar que 

estava a ser talhado para mim, que eu não queria... (S 84. 4) (R 84. 1) Eu atingi o tempo 

da reforma em 2000, e em 2001, havia um professor na nossa escola que era professor 

de psicologia e já trabalhava na nossa escola há muitos anos e que depois passou a ser o 

Director da escola de Piaget Viseu, mas com um objectivo: quando esta escola abrisse, 

seria o director desta escola (Piaget Gaia). (S 84. 5) Por isso, ele foi para Viseu e 

continuava a ser professora da Ana Guedes, mas deslocava-se todos os dias a Viseu e … 

eu tinha uma ligação muito próxima com o Dr. Manuel Fernandes, era uma pessoa até 

com alguns problemas em que eu colaborava, e era confidente. (S 84. 6) (S 84. 2) Ele 

era uma pessoa que trabalhou muito tempo na Droga… (S 84. 7) No instituto da droga e 

da toxicodependência e ele sempre sonhou que eu seria Professora do Piaget. (S 84. 8) 

Quando na altura pediram o meu currículo, quando se pensava abrir esta escola há não 

sei quantos anos atrás e eu disse: Está bem!... (S 84. 9) Eram necessárias pessoas com 

um certo curriculum a nível do ensino. (S 84. 10) Entretanto, isto atrasou tudo. 

Começaram então novas diligências para se abrir a escola de Saúde de Jean Piaget de 

Gaia. (S 84. 11) 

 

(S85) 

Em que ano se dá essa abertura? 
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Em 2003, mas só chego à escola em 2005, porque na altura isto eram sonhos era um 

projecto. (S 85. 1) Convidaram-me a mim e ao professor Wilson, em 2001 dar um 

seminário de investigação no Piaget de Viseu. (S 85. 2) (R 85. 1) 

 

(S 86) 

O Professor Wilson …? 

Sim, fui eu que o meti no ensino e somos muito amigos. (S 86. 1) Fomos colegas no 

curso de pedagogia. (S 86. 2) (R 86. 1) (Na primeira parte que eu fiz no Porto, porque 

depois no ano seguinte não abriu no Porto e eu fui acabar em Coimbra, por causa do 

meu internamento). (S 86. 3) Fomos então os dois convidados para dar um seminário de 

investigação em Viseu. (S 86. 4) Claro que eu não saiba…mas já estava tudo 

combinado com o Dr. Oliveira Cruz. (S 86. 5) Quem nos recebeu foi a mulher do Dr. 

Oliveira Cruz, e ele veio de Lisboa de propósito para no fim do seminário, estar 

connosco, porque nos queria conhecer pessoalmente porque já nos conhecia de nome. (S 

86. 6) Foi extremamente simpático e uma das coisas que me pediu foi que sabia que eu, 

de facto, estava quase a atingir o tempo para pedir a reforma e, por isso, me ia fazer uma 

proposta para eu ir trabalhar para o Piaget. (S 86. 7) Eu disse-lhe que de facto já tinha 

atingir o tempo para ser aposentada, mas não estava com ideias de me aposentar porque 

eu estava com um projecto na escola. (S 86. 8) Estava na Direcção. Estávamos a 

trabalhar na fusão das escolas e por isso eu não tinha data para sair da Ana Guedes. (S 

86. 9) Agradecia-lhe muito e ele disse: Mas lembre-se… Quanto é que ganha? Fui 

mesmo acenada pela cenourinha, mas não foi isso que me levou: Ponha em cima do seu 

ordenado mais 400 contos! E mais a sua reforma. (S 86. 10) Repare, em cima do meu 

ordenado ele ainda me cobria com 400 contos… (S 86. 11) Quer dizer, eu na altura 

ficava bem! Mas digo-lhe que com certeza ficava muito mal. (S 86. 12) Eu ia deixar 

uma escola onde me mexia muito bem e onde eu sabia, onde eu trabalhava há muitos 

anos e vir para a abertura de uma escola particular, muito diferente, para mim não era 

aliciante de maneira nenhuma. (S 86. 13) (A 86. 1) 

 

(S 87) 

Então deixou passar o tempo e terminou o seu trabalho na Ana Guedes a fusão das 

escolas…? 

Não aconteceu a fusão das escolas, porque entretanto veio a lei de “alteração de 

reformas”… Eu já estava a levar no pêlo… (S 87. 1) Porque eu aposentada ganhava 

mais do que a trabalhar (porque na altura descontávamos para a ADSE, etc.) por isso eu 
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já estava a levar no pêlo há três anos e, de repente, vem aquela luzinha e eu penso: ou é 

agora ou depois… quer dizer, os anos de serviço já ultrapassavam três, eu tinha idade, 

reunia as condições com três anos a mais e depois se eu não saísse naquela altura, por 

aquilo que se adivinhava eu ia deixar de reunir condições, não é? (S 87. 2) Então, foi 

quando eu falei com a presidente do Conselho Directivo, falei com o Wilson e disse: 

Custa-me muito, eu disse que só abandonava a escola na altura da fusão, (porque ia eu e 

a Teresa embora), o Wilson é que tinha que continuar como tinha sempre. (S 87. 3) A 

Teresa fazia mais ou menos tempo nessa altura vinha um pouco penalizada… (S 87. 4) 

Entretanto, não pôde aproveitar porque afinal não tinha condições nem tempo de serviço 

quando eu vim. (S 87. 5) E o que é que acontece? Eu meti a aposentação antes da fusão 

das escolas. (S 87. 6) Mas a fusão das escolas estava prevista para mais cedo… (S 87. 7) 

Aqui houve uma partida da escola de São João, mais uma vez, quando estava tudo 

muito bem encaminhado, o São João alega um problema terrível lá de tal maneira que 

numas férias grandes (vamos lhe chamar assim), a directora de lá mete a aposentação 

(ela reunia tudo, a idade… a passar), e nós ficámos completamente alarmados. (S 87. 8) 

 

(S 88) 

Portanto, quando sai em 2005, ainda não tinha acontecido a fusão? 

Quando saio em 2003, ainda não tinha acontecido a fusão. (S 88. 1) Estava prevista até 

ter acontecido mais cedo, mas devido a esse problema que houve na fusão das escolas… 

(S 88. 2) Portanto, a fusão aconteceu e eu já estava aqui. (S 88. 3) Já estava aqui e fui à 

festa da fusão. (S 88. 4) 

 

(S 89) 

Se lhe perguntar neste momento, como caracteriza esta escola em que lecciona? 

Posso dizer que é uma escola um bocadinho à semelhança da Ana Guedes. (S 89. 1) 

Uma escola bastante familiar em que nós nos conhecemos bem. (S 89. 2) Sabemos 

“quase tudo” dos problemas particulares uns dos outros, há uma entreajuda nesse 

aspecto. (S 89. 3) Eu passei uma fase difícil no ano que passou, tive muitos problemas 

familiares. (S 89. 4) Tudo desencadeado por um divórcio de uma filha que não aceitou, 

que tinha também as ideias da mãe em que o casamento é para toda a vida, e que não 

foi… e este aspecto desencadeou o desemprego da outra minha filha e do marido, (o 

meu genro preferido o ex-genro… e que ainda hoje me custa, ainda hoje me custa… 

tenho um grande afecto por ele, mas não posso dizer isto diante da minha filha e diante 

do meu marido… era o meu genro preferido, eu tinha um afecto especial por ele e ele 
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ainda é capaz de ter por mim e até pelo meu marido). (S 89. 5) E tudo isto levou a que a 

minha outra filha e o marido ficasse desempregada porque ele era o patrão. (S 89. 6) 

Depois a firma meteu a insolvência, mas a consideração que teve por mim foi deixar 

assim as coisas. (S 89. 7) Outros problemas que surgiram neste ano, (cancro da próstata 

do meu marido, falecimento da minha mãe, acidente operatório numa neta em que ficou 

com uma lesão do palato mole e …) (S 89. 8)    

 

(S 90) 

Sentiu apoio aqui na escola. 

Sim, bastante… (S 90. 1) As ajudas das pessoas aqui foram extraordinárias. (S 90. 2) (R 

90. 1) E então aquilo que eu digo e vou-me referir à equipa do curso de Enfermagem, 

mas seria injusta… (S 90. 3) Por isso, vou-me referir de uma maneira geral à escola 

toda, a coordenadora do curso de radiologia meteu-se no assunto (relativo ao meu 

marido) e conseguiu saber resultados antes do tempo, dava-se bem com o médico que 

depois “pegou” no meu marido. (S 90. 4) Fez a ponte, fez a ligação, e tudo correu bem. 

(S 90. 5) 

 

(S 91) 

Portanto, está-me a dizer que existem aqui ligações entre as outras áreas do 

conhecimento? 

Exactamente! Outro professor que dava aulas à enfermagem embora não fosse da 

enfermagem, mas dá aulas a todos os cursos… também deu-me um grande apoio. (S 91. 

1) O “meu reabilitador”, eu digo o meu reabilitador mas com todo o gosto, é o 

coordenador da reabilitação daqui… também viveu muito de perto toda esta situação, 

mesmo quando eu estava mais tensa, com os músculos mais contraídos, ele…é do 

género de prolongar os tratamentos, eu tenho bastantes problemas de coluna, tenho 

hérnias discais… (S 91. 2) Eu tenho uma vida aparentemente mais saudável do que a 

clínica, porque as radiografias mostram, porque as análises mostram… e eu 

aparentemente estou melhor do que aquilo que os exames dizem. (S 91. 3) Não quer 

dizer que de vez em quando eu não vá abaixo. (S 91. 4) Eu acho que esta escola, neste 

aspecto (de vez em quando também há coisas menos boas), mas é uma escola familiar 

em que eu me sinto bem, daí também me faltar a coragem de dizer: Pára, Laurinda, vai-

te embora! (S 91. 5) 
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Além do chamamento que eu sinto para o ensino, de sentir que os alunos também 

gostam de mim… isto pode ser um bocadinho… não sei, mas é o que sinto. (S 91. 6) (R 

91. 1) 

 

(S 92) 

Nesta linha, gostar do ensino e de se sentir também admirada pelos alunos, com 

que expectativa vê a evolução do ensino? 

Eu tenho medo de ser antiquada, eu vejo o nosso ensino muito mais ligado ao 

politécnico por ter uma vertente muito prática, muito prática. (S 92. 1) Eu tenho medo 

de isto ser uma ideia já ultrapassada… embora a gente sabe que os novos…é mais por 

uma questão de status. (S 90. 2) (A 90. 1) O ensino universitário dá mais status, mais 

categoria. (A 90. 2) Na realidade o nosso ensino tem muita prática. (S 90. 3) 

 

(S93) 

Ao longo da entrevista já me falou em muitas pessoas de referência, mas de 

qualquer maneira, perguntava-lhe agora para si, a nível nacional, quem são as 

pessoas de referência no ensino de enfermagem? 

Eu acho que uma pessoa que para mim foi… é pena é os anos passarem e essa pessoa já 

ter a idade que tem… que é a Diniz de Sousa. A enfermeira Mariana Diniz de Sousa. 

Gostei muito da Marta Lima Basto, sabe? Aquelas formações que eu ia fazendo não só 

na área de comunitária… Porque depois nós fazíamos muita formação em pedagogia na 

escola e depois passou a ser no norte, no centro e no sul… Tive ainda possibilidade de 

contactar com outras pessoas. Como eu digo, nessas formações, quantas vezes entrou a 

Enfermeira Costa Reis mesmo sem ser da Psiquiatria. Não era do ensino, mas estava 

sempre com o ensino. A nível do Norte, porque não uma Maria Aurora Bessa? Acho 

que ela teve um papel muito importante em Lisboa e foi a ela que devemos a vinda da 

escola de ensino e de administração para o norte. São pessoas que já estão “arrumadas” 

como eu estou… se elas não tivessem existido, então uma Mariana Diniz de Sousa se 

não tivesse existido, talvez o nosso ensino não tivesse tido a evolução que teve. Quando 

ela nos dizia o ensino de enfermagem português é o melhor da Europa e nós, as mais 

novatas, dizíamos: que lírica, ora nós portuguesinhos, até somos uma porcariazinha… 

[risos] 

Tive oportunidade de sentir isto, muito mais tarde, já o Wilson estava connosco, num 

congresso em Toledo das escolas da Europa. Foi um congresso europeu das escolas de 

enfermagem em Toledo. Havia muitas escolas que já eram ensino superior, mas as 
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nossas em Portugal, ainda não eram. Então quando se discutiu aquilo tudo, chegamos à 

conclusão que realmente o ensino de enfermagem em Portugal estava muito avançado. 

Muito à frente das outras escolas da Europa. Realmente, meu Deus, a Enfermeira Diniz 

de Sousa não era lírica… na altura, ela tinha razão. 

 

(S 94) 

Essas são sobretudo as suas referências? 

Sim as referências do passado, que eu não posso chamar do passado, que eu as apanhei 

no passado, mas que as tenho sempre presentes. Das pessoas que estão ainda presentes 

no ensino… Não há dúvida que tenho a Margarida Vieira, o Wilson Abreu. O Wilson 

não digo bem muito ligado directamente ao ensino de enfermagem, mas em paralelo 

com o ensino de enfermagem… ele abarca tudo… então com esta vertente dele, das 

culturas… o problema é que eu não tenho uma vivência de perto como tinha com a 

Margarida. Eu tenho um afecto muito, muito especial pela Margarida. Além de 

reconhecer na Margarida um valor … Eu acho a Margarida extremamente inteligente, é 

uma rapariga que consegue… tem uma grande capacidade de trabalho. Ela em pouco 

tempo faz muito. Eu aí gostava de ser como a Margarida! [risos] Em pouco tempo faz 

muito. Há uma amizade apesar de estar longe. Não sei se ela nutre o sentimento para 

comigo, mas na altura que éramos colegas, eu sei que éramos próximas. Ela para mim é 

uma pessoa próxima… e o Wilson também. 

 

(S 95) 

Muito bem, senhora professora, agradeço muito as suas palavras! 

 


