
Anexo D.4 – Entrevista Nº4 – TN 

22 de Fevereiro de 2011 

 

 

PAULA CUNHA 

 00:00:02-8 Gostava de saber se te importas que esta entrevista seja gravada, para 

posteriormente ser transcrita? 

 

TN 

 00:00:10-3 Não. Não me importo. 

 

PAULA CUNHA 

 00:00:11-8 Não. Então podemos gravar à vontade, certo? 

 

TN 

 00:00:15-0 Sim. Certo. 

 

PAULA CUNHA 

 00:00:17-1 Quero que me digas o teu nome e idade. 

 

TN 

 00:00:20-3 O meu nome é T(...). E a minha idade é, 19 anos.  

 

PAULA CUNHA 

 00:00:33-3 Esta instituição, ao fim e ao cabo foi criada também por tu existires. Por isso o 

teu pai é presidente. E tu foste o utente número 1. Certo? 

 

TN 

 00:00:44-1 Sim, certo. 
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PAULA CUNHA 

 00:00:45-4 Que expectativas é que tinhas sobre a instituição antes dela existir? Quando 

ouvias o teu pai falar, o que é que achavas que ia ser a instituição? 

 

TN 

 00:00:58-4 É assim, pronto, ao fim e ao cabo, pronto, a instituição é só um sítio onde eu 

estou mais. Onde é que...é a minha, é a minha. 

 

PAULA CUNHA 

 00:01:16-4 O que é que achavas que ia existir aqui? Antes da instituição estar criada, antes 

de começarem a existir as actividades, o que é que, por aquilo que o teu pai te dizia, o que é 

que tu achavas que isto ia ser?  

 

TN 

 00:01:30-2 É assim, eu achava que ia ser uma boa, uma boa diversão. Um local bom, com 

muitas surpresas, e pronto, não sei. Não tenho muito... 

 

PAULA CUNHA 

 00:01:54-0 E quando começou, o que é que existia logo no início, o que é que tu vieste 

logo para cá fazer?  

 

TN 

 00:02:02-2 Pronto, eu desde o início, isto, pronto era no fundo uma escola abandonada, 

uma escola primária. Pronto já...e é [...imperceptível...] e fundou-se a APEXA. Foi fundada 

a APEXA. Ou seja, tivemos muitos elementos, muitos elementos conhecidos. Muitos 

elementos conhecidos e pronto, tivemos muitas pessoas, muitos sócios, muitos... 

 

PAULA CUNHA 

 00:02:37-4 E o que é que fazias aqui do inicio?  
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TN 

 00:02:39-3 Muitos utentes. Fazia, pronto, é assim, eu penso que desde o início era mais 

utente. Fazia [...imperceptível...] e tenho sido sempre mais utente. Tendo feito 

alguma...algum trabalho daquilo que eu gosto [...imperceptível...] uns dias. Foi pôr uns 

bocados, como tinha tempo. Pronto, foi, foi um trabalho extra, digamos. Só que agora, 

agora é que neste, neste tempo mais recente, é que...é que, pronto, eu ainda sou utente, faço 

como, faço trabalho como utente, e agora estou num contrato que...estou num contrato que 

foi, foi como uma iniciativa minha também. Também, e pronto, tenho um contrato e a fazer 

trabalho de utente.  

 

PAULA CUNHA 

 00:03:56-0 Na altura que começaste, como é que correu? Foi bom vir para a APEXA, 

tinhas actividades daquelas que estavas habituado. Logo no início. 

 

TN 

 00:04:12-1 Como? Desculpe. 

 

PAULA CUNHA 

 00:04:12-9 Quando a APEXA abriu. 

 

TN 

 00:04:14-0 Sim. 

 

PAULA CUNHA 

 00:04:15-4 Tu até então estavas em casa o tempo que não estavas na escola, não era? 

 

TN 

 00:04:19-7 Pronto, estava em casa, estava na escola, estava...eu vinha para aqui. Eu vinha 

para aqui porque... 
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PAULA CUNHA 

 00:04:30-2 Mas vinhas para aqui fazer actividades?  

 

TN 

 00:04:31-9 Pois. 

 

PAULA CUNHA 

 00:04:32-6 Que actividades é que fazias nessa altura?  

 

TN 

 00:04:35-9 Cortar, colar, desenhar. 

 

PAULA CUNHA 

 00:04:43-7 A poucos e poucos é que a APEXA foi tendo cada vez mais actividades, não é? 

 

TN 

 00:04:47-5 Pois. Quer dizer, até...agora já não sei qual foi a altura, mas desde há pouco 

tempo que a APEXA tem sido, tem tido tempo, espaço lúdico, terapêutico, terapia da fala, 

psicologia. Pronto, tinha terapias, só que durante...há pouco tempo é que...pronto, disseram 

que a APEXA já não podia ter mais terapia, e desde aí formaram-se uns novos serviços da 

APEXA. Portanto, agora temos, pronto formaram-se os novos serviços. 

 

PAULA CUNHA 

 00:05:43-2 Então a diferença maior que tu vês entre a APEXA na altura que começou e 

agora, é que tem diferentes serviços?  

 

TN 

 00:05:52-6 Sim. De há pouco tempo tem novos serviços e acho que é, são bons. São bons 

os... 

 

 

http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=270200
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=271900
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=272600
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=275900
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=283700
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=287500
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=343200
http://localhost:2300/file=C:/Users/Marcia/Desktop/Transcrição%20-%20Paula/2011-2-22_TITO.mp3time=352600


PAULA CUNHA 

 00:06:02-0 Em que actividade estás inserido agora, como utente?  

 

TN 

 00:06:07-6 Estou inserido no basquete, na natação, no futebol adaptado, desporto 

adaptado. (...imperceptível...] e ginástica. E agora também [...imperceptível...] projecto 

sócio-profissional, mas enquanto...enquanto estou no meu estágio...no meu estágio ali no 

Algarve Shopping, no grupo da Sonae, eu estou ausente do projecto sócio-profissional. Mas 

quando acabar o meu estágio e vamos lá ver se dá para mais outro, ou por agora a ver se dá 

para mais, consoante o estágio, a ver se dá para mais algum estágio, mas 

enquanto...enquanto acabar, quando acabar esse e arranjasse outro, talvez eu 

[...imperceptível...] para o projecto sócio-profissional. Para cumprir mais ou menos...para 

cumprir exactamente o meu trabalho de utente. Que eu agora estou a cumpri-lo, mas do 

sócio-profissional estou ausente um bocadinho. 

 

PAULA CUNHA 

 00:07:32-1 Quais são as actividades que tu gostas mais na APEXA? 

 

TN 

 00:07:36-8 Futebol de 11, e digamos o basquete.  

 

PAULA CUNHA 

 00:07:45-6 Futebol e basquete? E quais é que tu achas que funcionam melhor?  

 

TN 

 00:07:55-9 É assim, eu não tenho muita...muitas expectativas, eu já vi expectativas boas, 

[...imperceptível...] tenho sido bom. Tem com esse tipo de pessoal, de malta, é complicado, 

é complicado atingir como uma pessoa normal, não é? Tipo...uma turma de escola, é 

complicado. Uma turma de escola que é, explicam-lhe uma coisa, não fazem logo. E que 

este, é aí que neste...o grupo de utentes aqui, não...não é assim lá muito fácil. Mas tem sido 

trabalho bom. Tem sido trabalho bom com os técnicos e com os utentes e isso tudo.  
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PAULA CUNHA 

 00:08:57-4 A propósito disso, como é que tu achas que é a relação entre os técnicos e os 

utentes da APEXA? 

 

TN 

 00:09:03-0 Diga? 

 

PAULA CUNHA 

 00:09:03-5 Como é que é a relação entre os técnicos e os utentes? 

 

TN 

 00:09:11-0 É assim...tem sido...tem sido positivo. Tem sido positivo porque, pronto nunca 

vi ninguém faltar ao respeito a ninguém, faltarem ao respeito a ninguém e pronto têm 

falado, têm falado todos bem. Só agora por exemplo o professor, que é de Braga, que é de 

Braga e que [...imperceptível...] é porreiro. E tem...pronto de vez em quando 

[...imperceptível...] E pronto, tem...tem sido bom, não estamos a faltar ao respeito para com 

ele. Não estamos...temos falado todos bem uns para os outros. 

 

PAULA CUNHA 

 00:10:12-2 E no geral, com os outros técnicos existe proximidade, é só assim uma questão 

mais de respeito, assim tipo, professor ou há mais amizade, mais intimidade? 

 

TN 

 00:10:27-5 É assim, eu...eu acho que [...imperceptível...] com a qual for preciso para 

ajudar, como instituição para ajudar. E eu acho que, pronto, tem, tem tido todo os utentes e 

[...imperceptível...] nunca faltaram em nada. Não...estão sempre cá, para o que for preciso.  

 

PAULA CUNHA 

 00:11:02-6 E qual é que tu achas que é a relação que a instituição tem com estes 

familiares? 
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TN 

 00:11:14-9 É assim...têm...acho que está tudo...está tudo positivo. Está...não tenho nada a 

dizer sobre isso. Está tudo.  

 

PAULA CUNHA 

 00:11:27-7 E dão...mas eu digo numa forma geral, costumam ter muito contacto com as 

famílias dos utentes da APEXA? 

 

TN 

 00:11:38-5 Sim. [...imperceptível...] quando é dúvidas que os pais não liguem para cá, para 

a APEXA, para o telemóvel. E isto [...imperceptível...] com os técnicos e com alguém de 

casa e pronto eu, acho que tem sido uma aproximidade boa. 

 

PAULA CUNHA 

 00:12:04-0 Consideras que a APEXA contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

utentes e dos familiares? 

 

TN 

 00:12:10-9 Como? 

 

PAULA CUNHA 

 00:12:12-3 Se contribui para a qualidade de vida, se melhora a qualidade de vida dos 

utentes e dos familiares dos utentes? 

 

TN 

 00:12:18-9 Sim. Com as terapias eu...pronto, com os eventos que têm-se passado, penso 

que a qualidade vai melhorar, vai...pronto... 

 

PAULA CUNHA 

 00:12:35-6 Tua achas que contribui para ajudar a tua mãe, por exemplo, e o teu pai a 
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enfrentarem alguns problemas que surgem em relação a ti. Se te ajuda a ti, tu achas que 

contribui para isso tudo, a APEXA? 

 

TN 

 00:12:51-7 Sim. 

 

PAULA CUNHA 

 00:12:52-4 Para melhorar a tua vida e a dos teus pais? 

 

TN 

 00:12:56-2 Sim, sim. Eu acho que, pronto...pronto, eu acho que qualquer problema que eu 

tenha ou outro utente qualquer, os meus pais ajudam, os técnicos ajudam, vamos tentando 

trabalhar mais nesse nível. [...imperceptível...]  

 

PAULA CUNHA 

 00:13:22-1 Que sugestões é que tu darias para melhorar o funcionamento da APEXA? 

 

TN 

 00:13:33-0 Bom, agora puxou-me uma questão que...é assim, pronto eu...eu espero que, 

como eu fui o primeiro utente, que eu um dia...a APEXA ser minha talvez. Ter um trabalho 

de responsabilidade...pronto de, estar à frente disto...pronto. E é assim, pronto, eu acho que 

também a nível de organização, também não está melhor mas não está pior, não está muito, 

muito bem nem pior. Tem que se trabalhar um bocadinho mais a organização. E 

pronto...mais sugestões...em relação a mim já disse tudo. Agora...agora a outras questões 

eu...não me lembro. 

 

PAULA CUNHA 

 00:14:54-7 Imagina que, agora podias fazer qualquer coisa que achasses que fosse bom 

para a instituição, o que é que tu fazias?  
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TN 

 00:15:02-1 Diga? 

 

PAULA CUNHA 

 00:15:03-4 Imagina que agora podias fazer alguma coisa, diziam-te, podes escolher um 

desejo para acontecer na instituição? O que é que tu escolhias, que acontecesse, o que é que 

tu achavas que era bom acontecer agora na instituição? 

 

TN 

 00:15:18-3 Ser o mais...ser o mais breve possível na instituição com profissionalismo, ou 

seja, a nível de organização, de trabalho, de...de pronto, de...pronto...que...conseguissem 

arranjar dinheiro, arranjar dinheiro bom para ser uma instituição que eu desejo melhor. E 

pronto...só desse aspecto...não sei assim grande coisa também. Na altura que eu sei. 

 

PAULA CUNHA 

 00:16:13-9 Há alguma coisa que tu me gostasses de dizer sobre a instituição que eu não 

saiba, e achas que era importante para o meu estudo eu ficar a saber, ou alguma pergunta 

que achas que eu não fiz e que devia ter feito?  

 

TN 

 00:16:34-1 É assim...explique lá. 

 

PAULA CUNHA 

 00:16:38-8 Achas que há alguma pergunta que eu devia ter feito e não fiz? 

 

TN 

 00:16:43-0 De mim? 

 

PAULA CUNHA 

 00:16:43-5 Sim. Que estivesses à espera que eu te fosse fazer uma pergunta, que eu não 

tenha feito.  
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TN 

 00:16:49-7 É assim, a nível de psicologia normalmente as pessoas que levem para um 

trabalho ou para uma tese ou... [...imperceptível...] gostam muito de puxar esse problema.  

 

PAULA CUNHA 

 00:17:04-4 Eu não quero saber das tuas psicológias. 

 

TN 

 00:17:07-0 Não, mas pronto, isso para mim já foi bom numa entrevista.  

 

PAULA CUNHA 

 00:17:11-6 Ai é? Então porquê, conta-me lá? 

 

TN 

 00:17:15-7 Não ter falado nisso. 

 

PAULA CUNHA 

 00:17:15-9 Não ter falado!  

 

TN 

 00:17:16-9 Pois, porque eu não gosto muito. Detesto. [...imperceptível...]  

 

PAULA CUNHA 

 00:17:24-6 Sim, ontem tu foste entrevistado. 

 

TN 

 00:17:26-2 Acho que fez tudo. Acho que fez...já perguntou as necessárias. Tem momentos 

que [...imperceptível...] que me acalmassem.  
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PAULA CUNHA 

 00:17:36-5 A gente não te queria nervoso (risos). Senão não vale a pena (risos).  

 

TN 

 00:17:41-0 Foi...foi uma entrevista...pronto...para descontracção.  

 

PAULA CUNHA 

 00:17:49-0 Diz-me lá uma coisa. Ontem tu fizeste uma entrevista, foi para a SIC 

Esperança?  

 

TN 

 00:17:56-3 É assim, eu não penso que foi a SIC Esperança, mas disseram-me que 

[...imperceptível...] para a SIC Mulher. Embora que eu não seja mulher, mas [risos)  

 

PAULA CUNHA 

 00:18:09-7 Também não passam só coisas de mulher na SIC Mulher. 

 

TN 

 00:18:12-2 Não, não. Não passa só. 

 

PAULA CUNHA 

 00:18:16-2 E correu bem?  

 

TN 

 00:18:17-5 Correu. Foi bom.  

 

PAULA CUNHA 

 00:18:19-2 Também foi tranquila? 
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TN 

 00:18:21-2 Também foi tranquila. Um bocado nervoso, não é? Para mim 

[...imperceptível...]  

 

PAULA CUNHA 

 00:18:30-1 Ah mas houve câmaras e tudo?  

 

TN 

 00:18:32-0 Houve.  

 

PAULA CUNHA 

 00:18:34-3 Tens que me dizer quando é que isso passa na televisão. 

 

TN 

 00:18:36-6 Pois. 

 

 PAULA CUNHA 

 00:18:37-2 Para eu ver. 

 

TN 

 00:18:38-2 É lá para meados de Março, talvez. 

 

 PAULA CUNHA 

 00:18:40-5 É? 

 

TN 

 00:18:41-1 É. 

 

 PAULA CUNHA 

 00:18:41-8 Está bem. Mas depois quero saber horário e data. Combinado? 
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TN 

 00:18:46-0 Está bem, combinado. 

 

 PAULA CUNHA 

 00:18:48-0 Pronto T(...), para já acho que é tudo. Se eu necessitar e espero que estejas 

disponível outra vez.  

 

TN 

 00:18:56-5 Ok, estou. [...imperceptível...] à tarde. 

 

 PAULA CUNHA 

 00:18:59-8 E muito obrigada.  

 

TN 

 00:19:01-1 De nada. 
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