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4ª UNIDADE DE ANÁLISE 

TEMA: NOVA IDENTIDADE E NOVO ESTILO DE VIDA OU RETOMADA DOS MESMOS, PROJECTOS DE VIDA E RECONHECIMENTO SOCIAL 

 

CATEGORIA I - SENTIMENTO DE REABILITAÇÃO DE IMAGEM E IDENTIDADE PERANTE A SOCIEDADE 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

SENTIMENTO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

 

SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 – « Sim, claro.» 

E2 – «Pessoas que quando andava nessa vida não falavam para mim, hoje quando vou lá e estão 

muito diferentes para mim. Algumas até me dizem: “ – Eu nunca te disse nada, mas até tinha 

muita pena. Eu não te falava nada, mas hoje é muito diferente... Tu eras uma pessoa, hoje és 

outra!”. (…) Porque as outras pessoas também começaram a ver que quando entrei para o 

programa... prontos, que comecei a ter uma atitude diferente e deixei de mentir às pessoas» 

E3 – “«Sim, senti muitas alterações com a minha imagem. Neste momento a pessoa com quem 

tenho mais contacto na minha família é a minha mãe... Claro que a minha avó sempre olhou 

para mim de outra maneira, de uma maneira ou de outra sempre acreditou em mim... Mas a minha 

mãe já vê tudo em mim de uma maneira diferente... E o meu irmão... a minha tia que me 

ajudou... Aliás tive recentemente num funeral de uma tia-avó e ela falou-me dos seus 

problemas, dos seus filhos, de dificuldades que tem com eles, perguntou-me a minha opinião 

para determinados assuntos... prontos, conversas totalmente diferentes... Todos olham para 

mim de uma maneira diferente...»  

E3 – «E foi aqui que comecei a ter alguma motivação, pois depositaram em mim muita confiança 

e responsabilidade, estava no coração da fábrica, tudo dependia de mim...» 

E4 – «Sim. (…) O Hugo e a João vieram à minha “alta-terapêutica” e eu gostei de os escutar, 

quer a um, quer ao outro... Ambos disseram que não me acompanharam nesta caminhada porque de 

certo modo, inicialmente, não se acreditavam... Porque também estavam magoados comigo, mas 

também que hoje sentiam orgulho... Portanto isto foi o que eles me devolveram... e alegria 
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pelo facto de realmente eu ter... digamos... traçado ou percorrido este caminho, e ter 

realmente retomado uma vida e portanto, eles verificam que eu hoje os acompanho, embora não 

no dia-a-dia porque eles estão na Maia e eu estou aqui, mas acompanho-os... digamos, no seu 

trajecto e contribuo na medida do possível com eles... Eu estou a assumir o custo das 

propinas da João, estou a dar na mesma medida ao Hugo... Portanto, às vezes não é 

possível... eu falo com eles e digo-lhes que neste mês não dá... não posso dar tanto, dou 

menos mas portanto, dentro das minhas possibilidades dou o meu contributo no sentido de 

ajudar a eles e à mãe...» 

E5 – «E as pessoas ficam contentes por isso... e eu também, não é? Parece que não, mas está 

aqui muita luta! Recuperei a imagem, toda a gente me tem respeito, prontos... Aqui também, 

mas prontos... também não sabem do meu passado, nem precisam de saber! (…) Toda a gente me 

fala muito bem! O que é muito bom! Agora não sei é o que eles dizem por trás, não é? (Risos) 

Pelo menos eu consigo encarar as pessoas e falar com elas. Mas não noto nada! Às vezes 

sentem-se essas coisas, as pessoas estão um bocado reticentes e eu não noto! Mesmo esta 

amiga, sabendo da recaída que eu tive (após os 6 anos de abstinência) vem cá ter comigo com 

a família, com os filhos... Portanto, se houvesse um bocadinho de medo ela não vinha, não é? 

São pessoas que viviam mesmo numa desgraça... Estou numa situação em que nunca estive na 

minha vida...muito gratificante... Posso ter tido casas, estar a viver com o meu 

companheiro, pai do meu filho... mas era dependente... E na situação em que estou agora, a 

viver só com o que eu ganho e com o que eu faço, nunca estive. E a nível de bem-estar estou 

a atravessar a melhor fase da minha vida! ! Eu nunca me senti tão bem comigo, o que é o 

principal!(…) Houve uma espécie de processo de construção... Houve o processo material, 

profissional, pessoal (…) foi um renascer...». 

E7 – «Fui convidado pelo PSD depois de sair da Comunidade… [risos]. E mesmo cheguei ao Coro… 

Eu quando saí do Coro deixei uma pessoa como ensaiador… Quando cheguei, de forma alguma quis 

sentir ou quis que as pessoas que estavam lá à frente sentissem que eu cheguei para ser um 
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IMAGEM 

POUCO 

AFECTADA 

problema para eles… Pu-las logo à vontade. De certa forma o lugar que eu tinha antes 

recuperei mais ou menos, mas não quis… Eu gosto de tocar, de fazer parte, gosto de estar e 

não sei o quê, mas quem estava como ensaiador e como tudo, eu deixei – “-Não, tu continuas! 

Se me deixares tocar de vez em quando, eu fico todo contente porque também exercito. Não 

tenho tempo e essas coisas…” E de certa forma passei eu a ser o organista e ele era só o 

ensaiador… De certa forma voltou a ser o que era… Mas também com o tempo eu tive de deixar 

isso… Não tenho grande tempo, não dá para eu estar…»  

 

E7 – «Apesar de a minha imagem não ter sido muito afectada (…)eu sempre fui sempre aquilo 

que fui! Quando entre e saí continuei sempre a ser a mesma pessoa, acho eu… Já sentia 

reconhecimento social antes, que as pessoas precisavam de mim aqui… Quando eu comecei a sair 

da Comunidade e a vir a casa as pessoas que sabiam perguntavam-me: “Quando é que vens? Vamos 

fazer isto… e aquilo... Vens ajudar? Como é que vamos fazer?”» 

 

 

1ª SUB-CATEGORIA - RECONHECIMENTO SOCIAL: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

RECONHECIMENTO 

SOCIAL 

 

 

 

 

CONVITE PARA 

SÓCIO FUNDADOR 

E1 – «E eu e um outro utente fomos convidados para sócios fundadores da associação, o que 

me parece relevante... que o programa nos tenha convidado para sócios fundadores da 

associação, porque confia em nós, porque um dia fizemos um trajecto bem feito, correcto, 

pronto... Para além disso, também me elegeram como vice-presidente da Assembleia-geral... 

E portanto tenho essa participação na associação.(…) De resto não tenho mais nenhum 

papel. (…) Sinto um certo orgulho de ter sido convidado para a direcção da associação... 

Isso mostra uma grande confiança...» 
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2ª SUB-CATEGORIA – EXERCÍCIO E USUFRUTO DE DEVERES E DIREITOS DE CIDADANIA: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

EXERCÍCIO E 

USUFRUTO DE 

DEVERES E 

DIREITOS DE 

CIDADANIA 

 

 

 

ASSOCIATIVISMO 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

ALTRUÍSTAS 

 

E1 – «É assim, em termos de associativismo pertenço... (…) Associação de Famílias e 

Amigos do Projecto HOMEM. É uma associação formada pelas famílias e amigos... Não é 

constituída por utentes ou por ex-utentes...(…) vice-presidente da Assembleia-geral... 

E portanto tenho essa participação na associação.(…) Exerço os meus direitos de 

cidadania, voto quando me apetece votar...» 

 

E2 – «A única de que faço parte é aqui no Projecto Homem como voluntário. Venho às 

vezes para aqui à noite... Desde que terminei fiquei de dar o meu contributo, é assim 

mesmo...» 

E3 – «De longe a longe ajudo também aqui no Projecto Homem, quando falta alguém... 

mas... não é que me agrade muito... é diferente, mas estou aberto... Se me telefonarem 

aceito vir ajudar...» 

E6 - « Já participei activamente numa associação que distribuía comida à noite pelos 

sem abrigo do Porto… Mas nunca foi por minha iniciativa própria… A namorada da altura 

participava e então eu fui arrastado. Mas tinha a ver comigo! Agora já me desliguei 

daquilo. Mas considero-me ao nível pessoal uma pessoa muito altruísta… Tenho há um mês 

umas sapatilhas ali para oferecer… Quando tiver oportunidade… Agora nunca me envolvi em 

coisas de política…» 

 

E7 - «(…) gosto de trabalhar, de fazer pelos outros, de estar metido nas coisas e eu 

tinha essa vida antes de entrar no Meilão… E até estava responsável por certas coisas e 

tudo o mais e as pessoas com quem eu fazia parte sabiam do problema que eu tinha… Acho 
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CIDADANIA 

 

 

 

 

 

NÃO 

que isso foi decisivo para a minha mudança, para chegar à decisão que tomei… Sinto-me 

bem a fazer parte do coro, sinto-me bem estar no grupo de jovens, a fazer coisas com 

eles, a apresentar trabalhos, a fazer isto e aquilo… tou a perder isso tudo… Fazia 

também política, era vice-presidente da JSD da Trofa, tínhamos um grupo de trabalho que 

até fazíamos umas coisitas…(…) Agora não faço muito porque tenho muito mais trabalho. 

Agora estou a afastar-me de tudo… Já não vou ao Coro, política também já nem quero 

saber muito, para não chatear muito a minha cabeça. Pronto, agora estou mais virado 

para o trabalho… Mas ainda este ano meti-me num grupo de música, ainda cheguei a fazer 

uma actuação com eles, mas não tinha tempo… era um coro, mas um coro particular. E eu 

até gostava muito.(…) Agora também me deu para fazer parte de uma tuna, que não tem 

nada a ver com tunas académicas… (…). Sempre estive ligado à música ou a alguma coisa 

relacionada com música» 

 

E7 - «Desde há um ano que também faço parte da Comissão do Centro Paroquial de 

Alvarelhos… A última coisa de que fiz parte assim mais activamente foi fazer parte da 

Comissão de Festas da Padroeira… Faço parte da Comissão Social de Freguesia…(…) Nós na 

Acção Social de Freguesia já sabemos quem são as famílias e as pessoas mais de risco… 

Temos ligação às escolas, temos ligação a todos os organismos que existem…» 

 

E3 – «Não. Também com 2 empregos é complicado... Para já não...» 

E5 – «(…) associações... Não vejo nenhuma que me dê interesse... um dia que alguma me 

despertar algum interesse... Prá política não tenho paciência...» 
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CATEGORIA II - SIGNIFICADO PESSOAL E SENTIMENTOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PERCURSO OCORRIDA ATÉ AO MOMENTO PRESENTE E PROSPECTIVAS 

SOBRE O FUTURO 

 

1ª SUB-CATEGORIA – SIGNIFICADO PESSOAL E SENTIMENTOS EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO OU NÃO DO “PROJECTO” DE REINSERÇÃO SOCIAL PENSADO EM 

DETERMINADA FASE DO PERCURSO E EXISTÊNCIA DE POUCAS OU MUITAS ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO MESMO: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

1ª sub-

categoria 

 

 

 

 E2 – «Depois descobri aquilo que queria e não queria, a assimilar as regras, as 

ideias para o futuro... (…) também, prontos...pesou-me na cabeça de que tinha que 

fazer, tenho de conseguir, isto é bom para mim e é isso... Não vale a pena andar a 

enganar, porque no fundo, enganar à minha família e amigos, estava a enganar-me a 

mim próprio, não a eles... Eles estavam bem e eu é que estava mal...» 

E6 - « Sinto que ainda tenho muito para fazer… E sinto que já sei o que é que tenho 

que fazer… E é basicamente isso… Eu no dia-a-dia vou-me apercebendo cada vez mais 

onde posso chegar… Vou ganhando mais vontade de … (…)É o tentar recuperar o tempo 

perdido… Tenho essa vontade… Tenho mesmo essa vontade…(…) Acho que estou a ganhar o 

espírito que sempre achei e acreditei que tinha dentro de mim… E está-se a soltar 

aos poucos e poucos… Acho que é isso… E depois lá está, vou aguentando melhor os 

trabalhos, vou ganhando uma maturidade e uma força interior gradual…» 
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2ª SUB-CATEGORIA - OUTROS PROJECTOS PESSOAIS, PROFISSIONAIS PARA CONCRETIZAR NO FUTURO NO CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

PROJECTOS PARA O 

FUTURO 

 

 

 

CURTO, MÉDIO E 

LONGO PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUIR 

FAMÍLIA, TER 

CASA, CONQUISTA 

DE AUTONOMIA 

ECONÓMICA 

 

 

 

 

E1 – «Eu tenho projectos no curto prazo que vão cimentar o futuro no longo prazo. O 

meu projecto de curto prazo é alicerçar esta empresa... Portanto, aumenta-la, faze-la 

crescer mais um bocado, pronto e informatiza-la melhor, provavelmente quero ter um 

funcionário, quero ter um armazém próprio, quero crescer (…) E portanto estou 

empenhado em fazer crescer a empresa, em ter um armazém, um escritório portanto... 

Depois em termos pessoais, naturalmente quero comprar uma casa... E se possível ter 

uma companheira... Não me parece que seja desta, já verifiquei que esta relação não 

vai muito longe... Mas não desistirei naturalmente de querer ter uma companheira para 

viver comigo...» 

E2 – «(…) e agora para o início do ano quero ver se compro um apartamento... Vou 

conversar com a minha namorada, prontos... E andar com calma, pois a vida não é 

fácil...(…) Mas o próximo é mesmo comprar casa e...depois logo se vê...(…) Esse é o 

próximo... depois talvez seja casar...» 

 

E7 – «Eu gostava de ganhar mais dinheiro aqui, de crescer mais, para poder realizar o 

que me falta… que é casar com a Sofia! Ter filhos com ela, poder ter a minha casinha, 

ou nós podermos ter a nossa casinha, os nossos filhos, e que eu com este trabalho que 

tenho, que gosto muito, poder sustentar essa situação… Acho que é isso… Depois há-de 

vir o objectivo dos filhos, trabalhar para eles, de os formar, educar, de os ver a 

crescer, de um dia os ver homens acabados e lutar pelas coisas deles, acho que o que 

me falta é isso… Acho que esta parte foi importante, mas é assim, tenho de ganhar 

mais dinheiro para poder investir nessas coisas… Para manter uma prestação de uma 

casa hoje em dia, não tinha grande possibilidade… E gostava de poder crescer mais um 
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AMIZADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

 

 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS ANTIGOS 

 

 

bocadinho para poder fazer esse tipo de investimentos e começar a trabalhar nesse 

tipo de situações… Acho que é isso que me falta… Depois quando tiver essas 

concretizadas, outras aparecerão… Por hipótese, ir para o Corvo [Ilha do Arquipélago 

dos Açores, de onde é proveniente a namorada]… Para mim o único problema é que o 

Corvo não tem mercado para o meu trabalho… Mas não descarto trabalhar até aos 50 ou 

60 anos e ir para lá… Eu gostei daquilo e da vida de lá… Acho que também… gosto de 

pesca, gosto do campo, da agricultura… Mas essencialmente é isso, é poder ter alguma 

autonomia, o meu espaço, o meu cantinho, a minha família, construir a minha casa… e 

viver para isso. 

 

E2 – «No fundo, tendo chegado a este ponto do programa, né, tinha objectivos para 

atingir... (…) não era vir cá e estar aqui sem nada... Era preciso ter uma 

socialização na medida em que só assim... para ter alguém aí para tomar um café, fora 

do trabalho, ao fim de semana... (…) a fase da reinserção do Projecto Homem 

incentiva-nos a que nos socializemos com pessoas de fora, que é mais importante do 

que com as do programa... com estas estávamos todas as semanas... (…) após estar 

efectivo na empresa, sentia muita necessidade de arranjar amigos que não fossem do 

Projecto Homem…» 

 

E3 – «Mas estou a pensar começar a dedicar-me a um desporto.» 

E5 – «Gostava muito era de praticar desporto... O body-combat adorava!» 

 

E4 – «(…)é uma realidade que eu quero mais cedo ou mais tarde colocar um ponto final 

e mais cedo ou mais tarde ir a cada uma das pessoas e dizer: “ – Olha, toma lá! 

Obrigado, desculpa e pronto...”. [Trata-se da resolução de problemas de dívidas 

antigas] Isso acaba sempre por ser uma situação que me causa desconforto... Mas é um 
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PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

PESSOAL 

 

 

 

 

objectivo... Repare, o facto de eu estar neste momento em Braga, permite-me que seja 

um objectivo, que eu não sinta a necessidade de uma resolução muito rápida, pronto, 

não estou em contacto... Se eu estivesse na Maia, essa necessidade era muito mais 

premente... Porque eu teria um contacto mais próximo, e esse desconforto ia ser... eu 

iria vive-lo muitas vezes... Então iria sentir necessidade de resolução mais rápida.» 

 

E4 – «(…) para lhe dizer que tenho objectivos pessoais de adquirir conhecimento... O 

meu objectivo principal é ter uma boa prestação em termos profissionais, para também 

poder auferir de um bom rendimento.» 

E5 – «Eu gostava era de alguma coisa na minha área, em gestão ou contabilidade. O meu 

problema é entrar no mercado e ganhar experiência... Há contabilistas a trabalhar a 

troco de nada, só para ganhar experiência. (…)... Gostava de arranjar emprego em 

contabilidade ou gestão financeira...» 

 

E4 – «Continuar a aproximação, uma aproximação cada vez maior com o Hugo e a João... 

Porque quer queiramos, quer não este meu trajecto criou afastamento, criou algumas 

rupturas que só se vão diluindo no tempo e também com uma atitude constante minha, 

uma atitude positiva que tem de se manter constante para realmente ir esbatendo essas 

brechas que foram criadas... Portanto esse é um objectivo...» 

 

E4 – «Outro objectivo é de manter uma boa relação com a Natália, portanto conseguir 

que a nossa relação se vá... portanto, tenha chama por onde arder... E relacionar-me 

bem com os outros, no fundo sentir-me bem comigo e com os outros, com uma atitude 

coerente... Em termos profissionais ter um êxito, que me proporcione o suficiente 

para ter uma vida agradável e na qual me sinta bem... Eu não tenho ambições 

desmesuradas nesse sentido, a minha ambição não é ser rico, não é ter uma grande casa 
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ESTABILIDADE 

FINANCEIRA, 

VIAJAR, CASA 

PRÓPRIA 

e um grande carro... Isso não é importante para mim... Se o tiver não me importo, mas 

não é por isso que eu luto... O que quero é fazer aquilo que me faça sentir bem, que 

é um dia-a-dia agradável, em que eu faça aquilo que gosto de fazer...Se quiser ir ao 

cinema, poder ir ao cinema, se quiser ir ao teatro, poder ir ao teatro, se 

eventualmente quiser ir jantar fora, poder ir jantar fora, poder ir às compras, poder 

ir de férias e passear, portanto ter um dia-a-dia que me faça sentir bem... Não 

preciso ter muitos milhões na conta bancária para me sentir bem... Não é por ai...» 

 

E5 – «Eu gostava de viajar, o que significa ter de ganhar mais (…) Era capaz de 

investir mais dinheiro em viajar do que propriamente ir comprar casa e as mobílias... 

Adorava viajar... tirar umas férias e tudo o mais... E claro ter uma casa minha... 

Pelo menos se eu mantiver aquilo que eu tenho já me dou por feliz. Embora gostasse de 

uma outra estabilidade financeira...» 
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CATEGORIA III – SIGNIFICADO E TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NA MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA LIVRE DE DROGAS; 

 

1ª SUB-CATEGORIA – SIGNIFICADO SENTIDO SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS: 

UNIDADE DE REGISTO 

FORMAL  SEMÂNTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO 

 

SIGNIFICADO 

SENTIDO SOBRE AS 

TRANSFORMAÇÕES 

OCORRIDAS  

 

 

 

INDEPENDÊNCIA EM 

RELAÇÃO ÀS 

DEPENDÊNCIAS 

 

 

 

DIFERENÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 – «Eu penso que o factor mais importante é não me sentir dependente. (…) Já 

me chateia fumar, já fiz várias tentativas de deixar, mas é assim, o mal que faz 

não é imediato, não se nota muito... Mas essencialmente é não estar agarrado a 

uma dependência... Ter que de manhã acordar, e ter que ir comprar produto ou ter 

produto na mesa-de-cabeceira... Eh pá, isso para mim é uma prisão...» 

 

E2 – «(…) ao ver as outras pessoas... pensava que a vida não podia ser assim 

[comparando a sua vida de toxicodependente com a dos outros] e que podia ser 

igual aos outros. Também saber que se vou para ali... Sei que me vai fazer mal, 

vai-me trazer lembranças... e não vou, prontos! Comecei a cortar também com uns 

certos espaços que frequentava...» 

E2 – «A outra [referindo-se à vida de toxicodependnete] nem sequer se podia 

dizer que era vida... Não quero é voltar lá! ... é um outro mundo... Ao 

princípio não é fácil a gente estar a começar outra vida diferente... Mas 

conforme se vai avançando, vai-se sentindo os resultados a aparecer...e isso 

motiva uma pessoa... é assim mesmo... (...) E que vida é que eu fazia na outra? 

Era aquilo... Levantava-me de manhã e deitava-me à noite... Levantava-me de 

manhã e deitava-me à noite...e não passava dali para a frente... Não fazia 

nada... Só dava problemas...(...) hoje em dia há problemas, mas fazem parte da 
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vida e depois resolvem-se... Cada dia traz os seus problemas, mas não há nada 

que não se resolva... Eu às vezes não me engano a falar da vida... Quando vejo 

colegas meus que encontro nessa vida, vou tomar um café com eles e não os 

menosprezo, nem tenho problemas em falar sobre essas porcarias do passado com 

eles... Eles vêm falar comigo e eu digo-lhes logo “ – Já te ajudo e ainda te 

posso ajudar, naquilo que eu puder”... (...) A maneira de pensar as coisas é 

agora muito diferente...» 

E3 – «Bem, agora sei porque é mesmo visível, consigo ver tudo o que vivi, era 

tudo fachada... Comecei com uns primeiros consumos na escola, num período em que 

era tudo muito bonito, só farras, havia dinheiro para tudo, vais para aqui, vais 

para acolá... mas lá está, depois é uma decadência permanente... A diferença 

entre um lado (da vida de dependência) e o outro (vida livre de drogas) é que 

deste lado é sempre a subir, no outro é sempre a descer... Mas também a 

sociedade leva-nos a pensar um pouco assim que nem tudo é negativo em relação ao 

outro lado... as festas ao fim de semana e depois consegue-se ter uma semana 

normal... Eu não consigo...» 

E2 – «(…) cheguei ao estado em que estou, não é... Consegui! E ter o modo de 

vida que eu tenho hoje, que é totalmente diferente. Dia a dia, cada passo, com 

objectivos» 

E4 – «Para mim, este novo estilo de vida, eu não diria novo estilo de vida... 

Para mim, este retomar, porque para mim, é um retomar... Eu já tive uma vida 

organizada, com mulher, com os meus filhos, em que também tinha uma actividade 

profissional que comparativamente à actual era melhor – trabalhava numa empresa 

de maior dimensão, tinha melhores condições e portanto eu já tinha um trajecto 

de vida que me satisfazia... Mas o que significa é realmente o retomar de um 

estilo de vida que me satisfaz e significa que realmente eu tomei a decisão 
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certa quando realmente em vez de cavar o fosso e ir viver para o Bairro S. João 

de Deus como capiador ou ir para o Hospital de S. João arrumar carros... (...) E 

portanto a decisão de ter retomado o programa que eu sabia poder funcionar, e 

que o ia retomar pois não tinha alternativa, senão... Portanto, hoje para mim 

significa que tomei a atitude correcta e que depois de a ter tomado fiz aquilo 

que precisei de fazer para realmente ter sucesso... Porque realmente a intenção 

de me reabilitar aconteceu, a intenção de recomeçar uma vida, também aconteceu 

porque hoje tenho de novo uma mulher a meu lado, tenho uma casa da qual gosto, 

um apartamento bonito, agradável, no qual estamos bem... Tenho um emprego em 

faço aquilo que gosto de fazer que é a área comercial... (...) O importante é 

que eu em termos pessoais consegui atingir os principais objectivos... (...) 

Apesar de não ser condição obrigatória, penso que o peso de toda uma vivência 

passada poderá ter tido um papel relevante para chegar até aqui, mas no entanto, 

tenho que dizer que não é condição obrigatória... Pois também há rapazes novos 

que entram no programa e agarram-no, porque esses também têm toda uma vida à sua 

frente para viver e para agarrar com força...» 

E5 – «O meu filho é que foi a minha sorte... Deu-me essa possibilidade... Mas a 

minha mãe passou por um rejuvenescer impressionante... E ela só começou também a 

ganhar confiança mais ou menos a meio da comunidade... Ela não me sabe explicar 

muito bem quando, nem onde, nem porquê... mas foi num fim-de-semana qualquer, 

diz ela, que começou a acreditar em mim. Podia ser uma forma de se proteger, 

porque já estava tão farta... Mas de repente ela começou a dizer que eu ia 

conseguir e que não podia pensar que eu ia recair... E então a minha mãe foi-me 

transmitindo isso... Bem, ela dizia que eu estava por minha conta, quer eu 

quisesse ou não... Foi a forma que ela arranjou... Mas começou a acreditar... 

... Os pais costumam dar comunicações sobre os fins-de-semana, para dizer como 
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este correu... mas a minha mãe nunca deu! A minha mãe nunca deu! Mas sempre foi 

assim desde pequenina... A minha mãe nunca ia às reuniões de escola... Não sei o 

quê, não sei que mais... Ou seja, sempre me contou como uma adulta e pessoa 

responsável. E fez exactamente isso no programa... com o meu problema de 

toxicodependência... E não me pergunte como, mas na “Reinserção” aceitaram 

isso... não sei porquê? Ou eles acreditavam muito em mim, eles falavam muito 

pouco com ela... A minha mãe passava meses e meses sem falar com eles... Não 

percebo. De certo devem haver coisas que também lhes chamam a atenção em relação 

às pessoas... O que não é nós dizermos ali numa permanente confrontação! Se há 

problemas nossos, quer dizer, as pessoas escondem até um dia... Não é 

propriamente esconder uma coisa cá fora, é esconder uma coisa em ambiente de 

terapia diária, 24h sobre 24h! É muito complicado! Ela não está a mentir... E 

então a minha mãe foi-me (retomando a questão) passando muita... Eu acho que a 

melhor coisa que ela podia ter feito e que se calhar todas as mães deveriam 

fazer... Foi dizer-me: «- Queres? Queres. Não queres? Não queres.». Mas esteve 

sempre ali!! Mas ajudou-me em tudo! Ia buscar-me ao fim de semana e a tudo! Mas 

não andou a apaparicar-me... A minha mãe não queria saber de objectivos de 

recaída! Para eu evitar recair! Fala-me de tudo menos disto! Foi a forma que ela 

arranjou de se proteger. E no fundo acho que acabou de ser muito positivo para 

mim...» 

E7 - « É assim, a forma como eu vejo Alvarelhos agora e naquela altura não tem 

nada a ver…(…) Eu não conseguia estar aqui em Alvarelhos se não fumasse, se não 

andasse nesses meios, se não estivesse metido nessas coisas… Enquanto 

actualmente Alvarelhos para mim já não é isso, nem nada que se pareça… (…) Como 

se sabia onde é que ela [a droga] estava, a que horas é que se podia ir lá, como 

é que tínhamos que fazer e essas coisas todas… quero dizer, do pensar ao acto 
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era uma fracção de segundos… E agora também é claro, não sei como as coisas 

funcionam, não sei onde é que eles estão [os traficantes], não sei quais são na 

realidade as pessoas que têm e isso parece que não, mas ajuda-nos porque 

sentimos que estamos aparte desse mundo… Já não nos enquadramos… Se passar por 

um sítio desses e se vir até é capaz de me doer a barriga porque não me enquadro 

ali… Não gosto daqueles sítios… Dantes entravamos aí nos bairros, não tínhamos 

medo de ninguém nem de nada… Agora, pode passar às vezes e até dá medo! Eu acho 

que ninguém se dá bem com a dependência…» 

E7 - «Acho que não tem nada a ver… Não é vida nenhuma! Eu acho que a droga é 

muito fixe, é muito boa, por isso quem quiser que se convença disso porque é 

verdade… É um estado de graça que se atinge ou que se está com o efeito, mas por 

outro lado, eu acho que não se vive… Uma pessoa sob o efeito de drogas não vive, 

não saboreia a vida, não existe como animal quase… É um ser vegetativo…(…) A 

droga, para o mal que a vida tem, é um refúgio… é boa, faz com que as pessoas se 

libertem um bocado dessas coisas… Agora, não há nada como se viver sem drogas. O 

vivermos sem drogas, sofremos e rimos… Quando estamos com a droga só deliramos, 

vegetamos… Só nos preocupamos com o dinheiro para o próximo consumo… Se tenho 

dinheiro é fixe, se não tenho é um problema muito grande… E depois tudo bem, 

tem-se aquela hora de estabilidade, de paz, aqueles momentos em que parece que o 

mundo é todo lindo, que vamos ser uns grandes homens, que vamos fazer isto e 

depois aquilo… E no outro dia acordo e só vejo se tenho dinheiro ou não… e já 

está tudo a cair outra vez em cima…» 

 

E6 - «Pois é um começar a ter vontade de procurar caminhos, ter tempo para 

pensar, experimentar (que não sejam drogas), mas experimentar e ver o que me 

interessa e o que gosto de fazer… E conhecer, sou curioso por natureza…» 
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