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“São loucos, dizem-nos 
alguns, 

Quando damos o passo 
maior do que a perna, 

Quando voamos ainda 
sem penas, 

Quando sonhamos ape-
sar de acordados… 

E ousamos apanhar o 
sol! 

 

São loucos, dizem-nos 
’inda outros, 

Quando procuramos 
flores n’aridez do deser-
to 

Ou vogamos nas ondas 
dum mar alteroso 

Em busca de mundos 
jamais descobertos, 

Quando rompemos as 
trevas em busca da luz,  

Ou damos a mão a 
quem está por terra 

Só pelo prazer de o ver 
levantar. 

 

Sois loucos! Dizemos 
nós. 

Porque persistis em 
olhar p’ra trás  

P’ra marchar em frente 

a passo miúdo, 

E pensais assim chegar 
ao futuro. 

 

Olhai em frente, 
sonhai alto,  

Que uma ravina, ape-
nas se atravessa  

De um único salto. 

   
 Mário Durval 

Barreiro, 14-12-2004  

4.4. A NÍVEL DE CUIDADOS A 
GRUPOS VULNERÁVEIS (EG. 
PESSOAS SEM ABRIGO, VÍTI-
MAS DE VIOLÊNCIA, ETC). 

A necessidade de assegurar cuida-
dos específicos de saúde mental 

a alguns grupos especialmente 
vulneráveis é hoje aceite em todo 

o mundo.  

Entre estes grupos destacam-se, 
para além da situação já referida 
das crianças e dos idosos, os sem 
abrigo e as vítimas de violência. 
Quanto ao problema da violência 
doméstica, salienta-se a competên-
cia da Comissão para a Cidadania 

e a Igualdade de Género (CIG) 
para assegurar a coordenação 
interministerial necessária ao 
combate à violência doméstica, e 
promover a discussão pública 
deste tema. Destaca-se a impor-
tância de constituir uma rede 
entre todos os organismos públi-
cos e privados que lidam com a 
violência doméstica, para que se 
estabeleçam regras mínimas de 
atendimento. 

Para que se possam alcançar 
estes objectivos, os Serviços 
Locais de Saúde Mental, deve-
rão desenvolver projectos na 
área da violência doméstica. 

Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários 

Pensamentos, desabafos e outros: 

Destaques 

Saudações - Mário Durval 1 

Plano Nacional de Saúde 
Mental 2007-2016 
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Pensamentos, desabafos e 

outros— Sophia de Mello 
Breyner Andresen 
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Março, mês da mulher –
Fátima Pais e Inês Matos 

2 

V Plano Nacional para a 
Igualdade de Género 
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Coisas das famílias e dos 
casais– Fátima Pais 
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100 Homens sem preconceitos 3 

A  propósito de Saúde Men-

tal  - José Soares 
    4 
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Deus escreve direito 

Deus escreve direito por linhas tortas 

E a vida não vive em linha recta 

Em cada célula do homem estão inscritas 

A cor dos olhos e a argúcia do olhar 

O desenho dos ossos e o contorno da boca 

Por isso te olhas ao espelho; 

E no espelho te buscas para te reconhecer 

Porém em cada célula desde o início 

Foi inscrito o signo  veemente da tua liberdade 

Pois foste criado e tens de ser real 

Por isso não percas nunca teu fervor mais austero 

Tua exigência de ti e por entre  

Espelhos deformantes e desastres e desvios 

Nem um momento só podes perder 

A linha musical do encantamento 

Que é o teu sol  tua luz teu alimento 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

Cem poemas de Sophia, VisãoJL, 2004 

Saudações 
Mário Durval, Médico de Saúde Pública 
Coordenador da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio, ACeS Arco Ribeirinho 

Coordenação e edição: Fátima Pais 

Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 

“A  doença mental não é apenas uma falha do indivíduo, é também o resultado de 
um deficit social”      Ross Speck 
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ções em função do sexo e da orientação 
sexual. A igualdade entre mulheres e homens 
é um objetivo social em si mesmo, essencial a 
uma vivência plena da cidadania, constituin-
do um pré -requisito para se alcançar uma 
sociedade mais moderna, justa e equitativa. 

A prossecução de políticas ativas de igualdade 
entre mulheres e homens é um dever inequí-
voco de qualquer governo e uma obrigação de 
todos aqueles e aquelas que asseguram o servi-
ço público em geral. A dimensão da igualdade 

“É tarefa fundamental do Estado promover 
a igualdade entre mulheres e homens, 
sendo princípio fundamental da Constitui-
ção da República Portuguesa e estruturante 
do Estado de direito democrático a não -
discriminação em função do sexo ou da 
orientação sexual. O V Plano Nacional 
para a Igualdade de Género, Cidadania e 
Não -discriminação 2014 -2017 (V PNI) é o 
instrumento de execução das políticas 
públicas que visam a promoção da igualda-
de de género e o combate às discrimina-

de género deve, por isso, ser tida em conside-
ração em todos os aspetos da tomada de deci-
são pública e política.”  
V PLANO NACIONAL PARA A IGUALDADE 
DE GÉNERO,CIDADANIA E NÃO -
DISCRIMINAÇÃO 2014 -2017 

Março, mês da Mulher, em Óbidos, numa articulação entre o ACeS Oeste Norte, a Associação Empresarial do Oeste e o Restaurante 
“O Traçadinho” em Óbidos, realizaram-se almoços de sensibilização para a causa da Igualdade de Género, nos dias 8 e 29 de Março. Estiveram 
presentes Celeste Afonso, vereadora da Câmara Municipal de Óbidos, Margarida Medina, Associação das Mulheres contra a Violência Domésti-
ca (AMCVD) e Teresa Morais, secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade (almoço de encerramento). 

 

Foram publicados em Diário da República, no último dia do ano de 2013, os seguintes Planos Nacionais para o triénio 2014-2017: o V 
Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017; o V Plano Nacional de Prevenção e Combate à 
Violência Doméstica e de Género 2014-2017; e o III Plano Nacional de Prevenção e Com-
bate ao Tráfico de Seres Humanos 2014-2017. Estes Planos Nacionais delineiam a estraté-
gia e política governamentais na prevenção e combate à violência doméstica e ao tráfico de 
pessoas, assim como a promoção da igualdade e não discriminação.  (APAV). 

O Traçadinho
Tem o prazer de  convidar vossa excelência a estar presente

No almoço solidário do Dia da Mulher dia 8 março.

Comemorar o dia da mulher sensibilizando para a violência contra as mulheres
A presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e da AMCV considera que 
quem não denuncia uma situação de violência doméstica está a tornar-se “cúmplice do crime”.

Com a presença de:
Dr.ª Margarida Medina Martins – Associação Mulheres Contra Violência

Dr.ª Fátima Pais- delegada de Saúde do concelho de Óbidos
Dr.ª Inês Matos- Médica Interna de Saúde Pública

Em cada refeição servida 1€ reverte para a Associação Mulheres Contra a Violência
Valor da refeição 12.50€

Junte se a nós domingo a partir das 13.00 horas reserve pelo telefone:
Rest: 262 959489  ou Óbidos.com:  262950194

Durante todo o mês de Março vai decorrer nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos e Bombarral  
almoços solidários onde serão homenageadas mulheres empreendedoras da nossa região,  

consulte o programa

No dia 8 de Março, foi apresenta-
do o poster relativo à intervenção 
dos cuidados primários de saúde, 
no âmbito da Violência de Géne-
ro e Doméstica, cuja versão final 
viria a ser exibida na Feira da Saú-
de, em Peniche, nos dias 8 e 9 de 
Maio./FP 

Quino- “Que gente mázinha” 

http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/0703607049.pdf
http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/0703607049.pdf
http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/0701707035.pdf
http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/0701707035.pdf
http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/0700707017.pdf
http://apav.pt/apav_v2/images/pdf/0700707017.pdf
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   ... Coisas das Famílias e dos Casais … Fátima Pais 
A Família é uma entidade cujo quadro con-
ceptual e de  valores tem sofrido alterações 
significativas ao longo dos tempos.  Uma 
mudança importante aconteceu quando o 
AMOR contaminou  a instituição casamen-
to. Se antes o casamento tinha muitos deter-
minantes familiares, de arranjo e conjugação 
de interesses, reservando-se o Amor frequen-
temente para fora do contexto casamento, é 
a partir do início do século XX que um e 
outro, casamento e amor, se cruzam clara-
mente e se reforçam (1). Para esta alteração 
contribuíram a diminuição da importância 
do património económico, o desenvolvimen-
to do salariado e a crescente relevância dada 
ao estudo como capital (nomeadamente a 
incluir nos dotes). U. Beck, citado por Fran-
çois de Singly (1) fala de uma religião do 
Amor que promete não uma vida depois da 
morte, mas de uma vida antes da morte., “o 
amor deve reinar ou demitir-se”. Esta 
mudança é fulcral nas mudanças seguintes. 

  

Tendencialmente e a partir dos anos 80 o 
casal conjugal,  deixou de se constituir com 
o fim principal de ser um casal parental; o 
foco foi-se acentuando na questão relacional, 
no casal “associativo” em que a igualdade e a 
negociação , a simetria e a complementarida-
de, dão o tom a esta relação. De início de 
uma forma mais evidente  entre a classe 
média superior , esta mudança, generalizou-
se progressivamente(1), conduzindo a um 
novo olhar sobre a problemática das diferen-
ças sociais e de direitos do géneros .  

Também a informalidade marca as relações 
conjugais atuais. Já não é necessário casar 
para que exista uma relação conjugal, nem 
mesmo para que nasçam filhos(2). Verifica-se 

um aumento das uniões de facto, que duplicaram 
na última década (2). Significa isto apenas e só 
uma maior informalidade da conjugalidade, que 
não parece estar em risco por este facto (2); tam-
bém a idade média do primeiro casamento é cada 
vez mais tardia, 31,7 anos para os homens e 30,2 
anos para as mulheres, em 2013 (2).  

A informalidade da união de facto, assumida 
progressivamente para os casais heterossexuais, 
contrasta no entanto com a exigência de formali-
zação da união homossexual , via matrimonial, 
como forma de enquadrar um direito daqueles 
que têm e assumem uma orientação sexual  dife-
rente. É um facto em Portugal, mas apenas para 
o casal conjugal homossexual, não para o casal 
parental homossexual adotante. 

 

Também os divórcios são cada vez mais uma 
forma de terminar o casamento. Se em 1960 a 
taxa de divorcialidade (nº de divórcios/100 casa-
mentos) era de 1.1%, em 2013, atingiu o valor de 
70,4%  (Pordata, actualizado a 26/6/2015), con-
tinuando naturalmente a morte de um dos cônju-
ges, a ser a primeira causa. 

 

A Interrupção Voluntária da Gravidez, trouxe 
para  discussão e reflexão questões que se pren-
dem com os valores  éticos, morais e religiosos, 
acabando a lei já existente, por ser alterada. A 
nova lei 16/2007, passa a prever a realização de 
IVG a pedido da mulher, nas primeiras 10 sema-
nas de gestação. Começa no entanto a desenhar-
se nova polémica, discutida recentemente num 
jornal diário,(4) relativamente á legitimidade da 
decisão de um tribunal em obrigar um homem a  
assumir a paternidade de um filho que nasce de 
decisão exclusiva da mulher; pois, de acordo com 
a lei,  é dado á mulher, por razões de contorno 
biológico,  o poder de decidir a continuidade ou 

não de uma gravidez. No caso em discussão, o 
juiz decidiu pela obrigatoriedade em assumir a 
paternidade, tendo em conta eventualmente, 
o princípio do superior interesse da criança. 

A ética da família tem atualmente  relevância 
central. A liberdade individual, a solidarieda-
de interpessoal e a igualdade de oportunida-
des, consubstanciam a dignidade humana, 
numa  conjugação entre direitos e responsabi-
lidades (2), aplicável a todos os elementos da 
família. É assim o caso das crianças e jovens , 
cuja condição de  filhos, não faz deles  pro-
priedade dos pais, com direito a exprimir as 
suas opiniões e a serem ouvidas em decisões 
determinantes que envolvam toda a família.  

 

A Família na sua diversidade permite a viagem 
intergeracional que todos queremos fazer. 
Neste aspeto, e seja qual for a sua melhor 
definição, é dificilmente substituída, tendo 
vindo a adaptar-se, a novas modernidades, 
sobretudo na Europa. Até mais ver será, na 
maioria dos casos e apesar de problemas e 
questões diversos, a melhor forma de se cres-
cer e envelhecer com o  suporte  indispensável 
nas diferentes fases de vida. 

 
(1) Françõis de Singly— Sociologia da família con-
temporânea; edições Texto e Grafia, Lda.; 1ª edição, 
Novembro de 2011; 

(2)Maria João Valente Rosa —A Família Portuguesa 
no século xx1,”Das Famílias aos Agregados Domés-
ticos, a Partir dos Factos”; coordenação Otília Mon-
teiro Fernandes e Carla Maia; edições Parsifal;201
(3) Rui Nunes Família Portuguesa no século xx1; 
Ética e Família, coordenação Otília Monteiro Fer-
nandes e Carla Maia; edições Parsifal;201 

(4) Público, edição de 20 de Julho de 2015; 

Na imagem António 
Romão, médico do 
ACeS Oeste Norte 
associou-se á causa 
(sapato tamanho 42); 
testemunhou Fátima 
Pais que registou 
imagens, para memó-
ria futura. 

 

“Cem Homens sem Preconceitos” - Um passo pela igualdade — exposição promovida pela revista Máxima 

  Centro Cultural de Belém, Março 2015 
Cem homens calçam e são fotografados com sapatos de salto alto,12 cm, vermelhos, tipo stileto, desenhados para o efeito pelo estilista Luís 
Onofre. O fotógrafo Branislav Simonclk,  proporciona imagens particulares, em que os olhos se fixam na beleza da imagem e quase nada nos 
sapatos que inesperadamente são calçados por estes homens. Foi um projecto original de Sofia Lucas com Isabel Stillwell e teve lugar em Mar-
ço de 2015, no Centro Cultural de Belém. Participaram entre outros David Fonseca, Ruben Alves, Diogo Infante, Jorge Corrula, Fernando 
Alvim, Nicolau Breyner, Paulo Pires, Rui Unas, Samuel Múria. Os homens visitantes dispunham de sapatos com vários tamanhos que podiam 
usar no decorrer da visita, associando-se á causa de sensibilização contra a discriminação de género. 



A propósito de Saúde Mental … 
 José Soares, profissional de Hotelaria 

 Pois é! Tal como as canetas de tinta permanente (ainda se lembram? as antigas com mais tempo que as BIC amarelas escrita fina, 

azul escrita normal) se não se usam, a tinta seca. 

Também a nossa fluência, em múltiplas actividades, tal como a escrita. 

Com o passar do tempo habituamo-nos a comunicar mais por palavras e com o telemóvel, deixamos de escrever  até postais de 

Natal. 

Quando na escola tinha que fazer uma redacção aquilo era um instante… bom, agora também conheço mais coisas, convivo com 

outras realidades, vejo o mundo sem tanto optimismo. 

Como por exemplo ter que alojar alguém de férias, com reserva de quarto para 3 noites e que ao final do 1º dia chegou perto de 

mim e disse: “bom, já vimos tudo, afinal é como na nossa terra, têm Minipreço, Intermarché, Lidle, por isso vamos embora. 

Ao correr da tinta, também me recordo doutra, a d´uma Avó, que acompanhada dos netos, no final da refeição pediram mousse 

de chocolate, que servi com chocolate branco laminado, para decorar. 

Imaginem o meu espanto quando ouvi a Avó reclamar: Ó sr. tire lá daí o alho Cas crianças não conseguem  comer isso. 

Pois é! Estamos no final de Junho e tenho os vidros pontilhados de gotas de chuva que parecem cristais amarelos com o reflexo das 

luzes da rua, nesta noite que convencionamos que seria de festa,   sardinhas, fogueiras e cantigas mas…recolho-me e além a nature-

za, os caminhos que alguns conhecem mas que outros não sabem onde vão dar…tal como os percursos da mente. 

Pois é! Mas se lemos António Lobo Antunes  nas suas escritas e crónicas, se entendemos José Saramago sem pontos, vírgulas ou 

parágrafos, se escutamos Júlio Machado Vaz com sua sensatez, conhecimento, a falar do “café memória” (por que será que rima 

com Misericórdia) leva-me para outra realidade: o que são os pequenos e grandes momentos da vida? 

Porquê gostarmos de sentir o calor do sol e a sombra dum bosque, de contemplar a paisagem da planície, ou duma serra, da com-

panhia da lareira ou de água fresca, de chorar a rir, do perfume da maresia e de caminhar sentindo a areia a fugir por entre os 

dedos, de dar uma gargalhada com uma brincadeira, que nos faz recordar o carrocel e as recordações da infância. 

Sabes filho, as pernas vão andando, mas a cabeça … sinto que me vai falhando, já nem me lembro de como é a nossa casa, e penso tanto nisso. 

Pois é! O que é que isto tem que ver com “saúde mental”? 

Um abraço.         

 José Soares  

Junho 2015 
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