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EDITORIAL

a sociedade atual reveste-se de par-
ticular relevância os princípios, valores, 
normas ou regras de comportamento 
que orientam as decisões, procedimen-
tos e sistemas de uma organização de 
forma a contribuir para o bem-estar dos 
seus principais intervenientes, e que res-
peite os valores que permitem uma corre-
ta atuação da organização na comuni-
dade em que está inserida e no setor em 
que opera.

A EPATV em particular rege-se por po-
líticas e procedimentos consistentes com 
os valores e os padrões de conduta que 
defende e que determinam a sua orien¬-
tação estratégica e o seu comportamen-
to na sociedade e no setor do ensino.

Esse padrão de conduta está clara-
mente definido e devidamente divulga-
do junto de toda a comunidade educa-
tiva e colaboradores da instituição. No 
entanto, temos como objetivo máximo 
que ele seja entendido de forma integral 
e que seja seguido convictamente por 
todos.

É neste contexto que a Escola aborda 
este tema neste número 23 da revista TER, 
nas suas diversas abordagens: social, pro-
fissional, cultural, jurídica e religiosa.

Abordagens capazes de estabelecer 
as regras de convivência com relação à 
hierarquia, ao poder, à distribuição e ao 
uso da propriedade, à família, aos ami-
gos, à distribuição do trabalho e à regula-
mentação das trocas em geral. 

Abranger a natureza humana, a sua 
lógica, as suas emoções e os seus sen-
timentos parece ser o melhor caminho 
para que se possa formular um modelo 
de conduta institucional e normativo que, 
impedindo ou diminuindo o sofrimento 
humano, permita a cada um conviver na 
busca de uma humanidade comum, ou 
seja, a forma como se aperfeiçoam os 
traços da nossa natureza e a forma como 
se adaptam à realidade configuram na-
turalmente a grande revelação da cultu-
ra, da civilização e de nossa própria con-
dição de cidadão.

Viver com os outros é ser educado, so-
lidário, honesto, paciente e dar espaço à 
partilha.

É importante ser e fazer feliz.
Viver em sociedade significa obedecer 

a regras. Muitas vezes não percebemos 
mas estamos constantemente a respeitar 
limites e a criá-las, mas não seria possí-
vel viver coletivamente sem elas, mesmo 
com as consequências do seu não cum-
primento.

Por isso, as crianças e jovens precisam 
que a escola lhes transmita bem cedo, 
como comportar-se em grupo. Hoje exi-
ge-se da escola uma postura e uma fi-
losofia mais social e de participação na 
vida coletiva e não pode limitar-se a 
transmitir só competências profissionais, 
mas sim capacidades humanas e valores 
para uma cidadania mais responsável e 
ativa.

Aos professores está reservada uma 
dupla responsabilidade: o de ser compe-
tente profissionalmente e saber transmitir 
e coordenar conhecimentos, e de ser um 
cidadão exemplar que transmite ética, 
confiança, honestidade e solidariedade. 
Estes valores hoje são cada vez mais valo-
rizados na procura de emprego.

Cumprir regras e saber trabalhar em 
equipa é meio caminho andado para 
uma integração social e económica com 
sucesso.

Não devemos relacionarmo-nos com o 
meio social em função da nossa disposi-
ção ou humor; temos que ter em cada 
momento da nossa vida, o conhecimen-
to exato dos nossos limites e o dos outros.

Os seres humanos agem consciente-
mente e cada um de nós é senhor da sua 
própria vida.

 Mas como decidimos o que fazer?
Será que já pensamos o que nos faz 

atuar desta ou daquela maneira, numa 
determinada situação? Agimos impulsi-
vamente fazendo “o que nos der na te-
lha”, ou analisamos cuidadosamente as 
possibilidades e as consequências para 
depois resolver o que é e como fazer?

A Filosofia pode-nos ajudar a pensar 
sobre a nossa vida. Chama-se Ética à par-
te da filosofia que se dedica a estudar as 
ações humanas e os seus fundamentos.

Um dos primeiros filósofos a pensar a 
“ética” foi Aristóteles, que viveu na Gré-
cia no século IV a.c., que ensinava numa 
escola a que chamou Liceu e muitas das 
suas obras são resultado de anotações 
que os alunos faziam nas suas aulas. As 
explicações sobre a ética foram anota-
das pelo filho de Aristóteles, chamado 
Nicômaco.

Durante essas aulas, Aristóteles desen-
volveu uma análise sobre o “agir huma-
no”, que marcou decisivamente o modo 
de pensar ocidental. O filósofo defen-
dia que todo o conhecimento e todo o 
trabalho tem como fim último o “Bem”, 
ou seja o bem é a finalidade de toda a 
ação humana; a busca racional do Bem 
é o que difere o ser humano dos outros 

João Luís de Matos Nogueira
Diretor Geral da EPATV

animais.
Este pensamento filosófico resultou da 

célebre pergunta “ Qual é o mais alto de 
todos os bens que se pode alcançar pela 
ação?”

E como resposta encontrou – A Feli-
cidade! E esta resposta ainda encontra 
eco até aos nossos dias.

Tanto o homem do quotidiano como 
os grandes pensadores, estão de acordo 
que a finalidade da vida é ser feliz; iden-
tifica-se o bem viver e o bem agir com o 
ser feliz!

No entanto, Aristóteles questiona por-
que é que a felicidade não é respondida 
igualmente por todos…

Cada um de nós responde de uma for-
ma singular e essa singularidade é parti-
lhada muitas vezes, por outros indivíduos 
com os quais convivemos. Portanto no 
processo da nossa educação familiar, 
religiosa, social, escolar, aprendemos a 
identificar “o ser feliz” com os valores que 
subsistem às nossas ações. Toda a produ-
ção humana consiste em criar condições 
para que o Homem seja feliz.

Todas as religiões e filosofias de todos 
os tempos, as novas tecnologias, as teo-
rias científicas e toda a arte são criações 
humanas que procuram apresentar con-
dições para a conquista da Felicidade.

É neste contexto e com o este objetivo 
que a revista TER neste número, aborda 
as regras como um suporte básico de 
vida para o Sucesso, e desta forma como 
o caminho para a felicidade.

É este o caminho que pretendemos se-
guir na EPATV- o da Felicidade! ■
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A revista “Ter - Ensino Pro-
fissional”, de excelente qua-
lidade gráfica e temática, 
dá-me a oportunidade de 
publicar, no próximo núme-
ro, um texto meu sobre te-
mática à minha escolha de 
entre diversos temas.

Adjudico o tema “esco-
la”, sob o ângulo mais vasto 
do sistema de ensino que, 
em meu entender, continua 
demasiado igual ao herda-
do do século passado, ape-
sar de, sociologicamente, 
o Mundo moderno ter evo-
luído demais para poder 
continuar satisfeito com a 
escola e o ensino herdados 
do século vinte.

Comecei a raciocinar 
sociologicamente a par-
tir do fim da última grande 
guerra, que coincidiu com 
o fim do meu curso liceal. E 

consciencializei, desde esse 
então, a excecional revolu-
ção tecnológica, e conse-
quentemente sociológica 
que a partir daí teve lugar. 
Foi o tempo do “Admirável 
Mundo Novo” de Huxley, 
do “Mundo Só” de Wendell 
Wilkie, e da explosão da ve-
locidade das deslocações 
e dos contactos.

O Mundo era enorme, 
desconhecido e dificilmen-
te comunicável. Num ápi-
ce passou a ser bem mais 
pequeno e devassado, 
percorrível a velocidades 
superiores à do som, e con-
tactável à velocidade da 
luz, a maior velocidade pos-
sível, segundo Einstein.

Pois bem: apesar da 
consequente aceleração 
o Mundo do Estado-Nação, 
consequente da revolução 

francesa do século dezoi-
to, continuou praticamen-
te igual a si próprio. E sem 
embargo de novidades 
com algum significado, ain-
da continua. O mesmo Es-
tado-Nação, com os seus 
duzentos anos, os mesmos 
governos, os mesmos par-
lamentos, os mesmos tribu-
nais, as mesmas fronteiras 
(salvo no espaço da União 
Europeia), a mesma rádio, 
que caminha para os cem 
anos, e a mesma televisão, 
que também já tem cabe-
los brancos e, sobretudo, 
basicamente a mesma es-
cola do tempo da primeira 
República, se bem que, em 
grande medida, substituída 
pelos “mass media”, com 
destaque para a rádio - es-
cola de todas as horas da 
vida, que não larga o ser 

humano, nem quando via-
ja ou quando trabalha - e 
sobretudo a televisão, que 
matricula o aluno desde a 
mais tenra idade, ao pon-
to de, quando começa a 
frequentar a escola oficial, 
levar já consigo o condicio-
namento de cerca de três 
a quatro mil horas de tele-
visão.

Durante o período esco-
lar, e depois dele até ao fim 
da vida, os “mass media”, 
com destaque para a rádio 
e a televisão, continuam a 
ser a escola mais efectiva, 
e mais perigosamente atra-
ente, mas também a mais 
dissolvente de personali-
dades e de valores éticos, 
sociológicos e outros. Não 
poupa sequer o sagrado.

Isto porque os “mass me-
dia” funcionam em roda li-

A degradação 
dos sistemas 

de ensino

António de Almeida Santos
Ex-ministro de Justiça e Ex-presidente de Assembleia

DESTAQUE

vre, sem controlo sociológico 
e educativo, mais preocupa-
dos em rentabilizar económi-
ca e sociologicamente o pró-
prio funcionamento do que 
em desempenhar um papel 
educativo digno desse nome. 
Isto porque a deontologia das 
escolas mediáticas é deter-
minada pela preocupação 
de agradar, de preferência 
à preocupação de ensinar e 
formar.

Resultado: um ser humano 
desgarrado, produto ético e 
sociológico de si mesmo, que 
é como quem diz, de ética 
nenhuma.

Talvez haja algum exagero 
no que acabo de dizer. Mas, 
basicamente, é assim que 
as coisas se passam, e o re-
sultado é, infelizmente, o ser 
crescentemente amoral que 
acabo de caracterizar.

Com a gravidade de que 

o fenómeno da globalização 
fez o seu caminho e desem-
penha o seu papel. A lermos 
ou ouvirmos todos os dias as 
mesmas notícias; a lermos em 
tradução os mesmos livros; a 
vermos os mesmos filmes; a vi-
sitarmos as mesmas atracões 
turísticas; e a procurarmos 
emprego nos mesmos merca-
dos, ou eu me engano muito 
ou, a prazo, vamos ficar todos 
tendencialmente iguais. E lá 
se vão as preciosas identida-
des.

Pode a escola oficial ten-
tar preservá-las. Mas o mais 
que porventura vai conseguir 
é tentar em vão neutralizar o 
efeito nivelador do ensino e 
da prática mediáticas.

Espero que a Revista TER 
possa suprir a pouquidão des-
te texto, com o qual o que 
pretendo é, sobretudo, ho-
menageá-la. ■

Resultado:
um ser humano 
desgarrado, produto 
ético e sociológico de si 
mesmo, que é como quem 
diz, de ética nenhuma.
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As normas são 
tão antigas como o 

próprio Homem, o 
qual, desde o início 
da marcha do evo-
lucionismo, sempre 

viveu em grupos 
que se foram am-

pliando, desde com-
posições familiares 

mais elementares 
até formas de orga-
nização complexas 
como as tribos e os 

Estados.
Sendo o Homem 

um ser social por ex-
celência a sua na-
tureza impôs, desde 
os primórdios da sua 
existência, a neces-
sidade de normas. 
As normas surgiram, 
historicamente, com 
duas finalidades dis-
tintas. Por um lado, 
consagravam ritos 

que tinham por ob-
jetivo apaziguar as 
divindades e delas 
obter favores, numa 
tentativa de con-
trolar aquilo que es-
tava para além da 
sua compreensão, 
lançando os funda-
mentos da religiosi-
dade. Paralelamen-
te, constituíram uma 
tentativa, com graus 
variáveis de êxito, de 
disciplinar a nature-
za humana. 

Na verdade, a 
disciplina da nature-
za humana traduz a 
verdadeira génese 
das normas, a qual, 
abandonada aos 
seus humores e ca-
prichos, tornaria a 
vida em sociedade 
impossível. Certas 
dimensões da natu-

reza humana – que, 
de resto, comparti-
lhamos com exem-
plos numerosos do 
reino animal – co-
locam, no passado 
como no presente, 
desafios permanen-
tes na articulação 
entre o individual e 
o coletivo. Sentimen-
tos como um certo 
hedonismo inato, 
a territorialidade, a 
posse e o domínio 
são aspetos geneti-
camente conaturais 
à natureza humana. 
A sua modelação 
e atenuação pela 
vivência sociocul-
tural assenta numa 
tensão permanente 
entre o que quere-
mos fazer e o que 
podemos fazer, com 
equilíbrios e dese-
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A quilíbrios que sempre constituíram 

o motor das sociedades e, afinal, 
da História. A natureza humana 
possui certas manifestações que 
dificultam a vida em sociedade. 
É capaz das maiores realizações 
altruísticas, científicas e artísticas. 
No entanto, é também capaz da 
mais profunda crueldade e irracio-
nalidade, revelando expressões 
absolutamente impensáveis que, 
aumentadas exponencialmente 
pelo seu génio e imaginação, não 
têm paralelo com nenhum outro 
ser vivo.

A norma surge, pois, como um 
instrumento de controlo e ordena-
ção social que, em última instân-
cia, visa reprimir ou dosear certas 
dimensões da natureza humana 
presentes em todos nós, que dela 
forçosamente comungamos.

A norma estabelece um com-
promisso socialmente aceite en-
tre o ser e o dever ser, estando 
inelutavelmente vocacionada 
para a sua violação.

Razão pela qual a estrutura nor-
mativa deve conter em si meca-
nismos sancionatórios, os quais fun-
cionam como forma de dissuasão 
quando a mesma não é interioriza-
da, assimilada ou, simplesmente, 
aceite pelos indivíduos.

Contornar as normas é, por isso, 
uma cedência aos nossos impulsos, 
vontades e caprichos, traduzindo 
uma solução de compromisso en-
tre uma infração frontal e direta, 
com as consequências negativas 
daí decorrentes, e algum grau de 
satisfação das nossas facetas mais 
inconvenientes. Na corrida entre 
as normas e o devir social estas 
andam permanentemente atra-
sadas, já que o intelecto humano 
busca incessantemente, com um 
certo êxito, as fraquezas e limita-
ções daquelas regras cuja inten-
ção – boa ou má – deixa sempre 

de fora manifestações que não 
puderam ou não souberam pre-
ver. 

Toda a norma encerra em si 
uma resposta a um problema 
concreto, tendo subjacente uma 
intenção específica que acolhe, 
invariavelmente, uma opção po-
lítica, religiosa, valorativa, técnica 
ou um simples critério arbitrário e 
valorativamente neutro.

Sempre que um indivíduo não 
se identifica com a intenção da 
norma restam-lhe duas reações: 
ou se rende à norma ou combate 
a mesma, escolhendo os limites 
que está disposto a transpor.
Contornar as normas traduz algo 
essencialmente diferente de uma 
afronta rotunda e frontal. Trata-se 
de uma tentativa de não incorrer 
na sua violação direta mas, ainda 
assim, salvaguardar os objetivos 
que poderiam esbarrar na mes-
ma. É tentar preencher um espa-
ço que se julga vazio, espaço esse 
que se sente perigosamente perto 
do obstáculo onde a nossa vonta-
de não quer embater. 

A deteção e compreensão dos 
espaços vazios que as normas sus-
citam é uma das dimensões fun-
damentais da atividade jurídica. 
Seja na ótica do Legislador, para 
avaliar a necessidade e forma do 
seu preenchimento, seja na ótica 
dos seus destinatários para explo-
rar esses espaços com o menor ris-
co possível, dando largas aos de-
sígnios das expressões da natureza 
humana menos convenientes, se-
gundo um certo modelo social rei-
nante. Na verdade, só há normas 
porque há uma vontade inata em 
contrariá-las. Sem essa vontade, 
as normas perdiam a sua utilidade 
e razão de ser. Mas, sem essa von-
tade, renegaríamos a nossa pró-
pria natureza. ■

Paulo Valente Monteiro
Advogado
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A atitude e o comportamento de 
cada cidadão é uma síntese da vi-
vência familiar, da aculturação do 
meio em que vive e das experiências 
por que passa. Quando alguém pra-
tica um ato de ajuda a outrem, este 
facto resulta de um sentimento pró-
prio de quem já recebeu igual trata-
mento na família. O juízo que faz de 
um problema será tanto mais equili-
brado quanto a vivência em família 
já proporcionou em outras situações 
equivalentes. As referências em famí-
lia assumem uma importância vital 
no comportamento dos indivíduos.

É a partir de um conjunto de orien-
tações, que a família, vai forman-
do os seus filhos, mormente no que 
quotidianamente vai acontecendo. 
Vejamos, por exemplo, o juízo sobre 
o bem e o mal. Quando uma crian-
ça faz algo de errado, a mãe ou o 
pai, ao intervir de imediato dizendo 
que aquilo não se faz ou é errado, 
permite à criança registar um acon-
tecimento indesejável. Futuramente, 
tenderá a não repetir tal atitude ou 
comportamento. Se por ventura a 
criança faz algo bom e bem aceite, 
devem os pais também intervir dizen-
do que está certo e que foi uma ati-
tude ou comportamento bonitos.

Surgem desde a nascença estí-
mulos que formam o carácter e a 
personalidade de cada um, por isso 
se diz também em gíria popular que 
fulano e sicrano são filhos de boas 
famílias, de boa gente. Significa que 
a sociedade reconhece, no compor-
tamento da família, as boas acções 
e, como tal, destaca essas atitudes.

Uma família que resolve os seus 
problemas no seu seio, com aus-
cultação de todos os seus mem-
bros e partilhando os contributos 
de cada um, tenderá a construir 
soluções mais sólidas e estrutu-
rantes. É pela capacidade de res-
peitar as outras opiniões, ainda que 
diferentes, que demonstramos maior 
respeito pela diferença e simultane-
amente construímos uma imagem 
nossa junto dos outros. Para ser res-
peitado é necessário respeitar. É co-
mum nas famílias dizer-se “se queres 
ser respeitado, começa por respeitar 
os outros”. Resulta assim um estímulo 
fortíssimo para a formação de uma 
personalidade independente e re-
forçada num valor fundamental da 
sociedade. O respeito, é talvez ,a pri-
meira regra de uma sociedade evo-
luída.

“Não faças aos outros o que não 
queres que te façam a ti”. Esta afir-
mação tantas vezes referida em fa-
mília é também uma regra de forma-
ção da personalidade individual que 
constitui uma luz cívica. A presença 
dos mais velhos (pais, avós, tios e ir-
mãos) em casa constitui uma riqueza 
extraordinária na multiplicidade de 
opiniões e de sensibilidades face a 
um acontecimento que se vê na te-
levisão, ou que se vivenciou na esco-
la ou na rua. Os mais velhos possuem 
habitualmente mais experiências 
que os ajudam também a formular 
opinião. É, por isso, importante saber 
ouvir os mais velhos sobre determi-
nados problemas. Eles estarão mais 

Regras e Condutas 
na Família
A fAmíliA é A primeirA escolA 

que encontrAmos quAndo 

nAscemos e crescemos. é 

nA  fAmíliA que começAmos 

por Aprender A comer, A 

AndAr, A vestir,  A AmAr. A 

fAmíliA educA, estruturA e 

formA o cidAdão nA suA bAse 

essenciAl, pois recebe delA 

os estímulos e orientAções 

fundAmentAis à formAção do 

cArácter e personAlidAde de 

cAdA indivíduo.

Abílio da Cunha Vilaça
Docente e Membro da 
Direção do ISAG (Instituto 
Superior de Administração 
e Gestão)

bem preparados para ajudar a refletir 
sobre problemas, ou até, para opinar 
sobre um assunto de nosso interesse.

É comum dizer-se também que 
“duas cabeças pensam melhor do que 
apenas uma”. Significa esta afirmação 
que duas pessoas a dar a sua opinião 
sobre um determinado assunto conse-
guem transmitir mais conhecimento e/
ou sensibilidade do que apenas uma. 
Muitas vezes, quando temos que tomar 
uma decisão difícil, o facto de estar-
mos sós pode levar-nos à pior decisão. 
Nestes casos, a opinião de alguém da 
família ou amigo muito chegado pode 
evitar que cometamos um erro.

As regras e condutas em família 
contam muito para todos e muito mais 
para os jovens que estão a formar o seu 
carácter e personalidade. As regras 
em família ajudam a estar à altura 
das situações quando estamos em 
sociedade. Vejamos, por exemplo, as 
regras de boa higiene, que são essen-
ciais para se ser aceite em sociedade. 
Ninguém, hoje, vê com bons olhos uma 
pessoa que não seja cuidada com a 
sua higiene. É por isso essencial que 
em família esta regra seja muito bem 
praticada e acompanhada. Os nossos 
cuidados pessoais transmitem aos ou-
tros que somos organizados. Uma pes-
soa que não trata a sua higiene nunca 
saberá tratar da higiene dos outros e 
como tal nunca poderá trabalhar num 
lar de terceira idade, nem num restau-
rante ou café. Ninguém gosta de se 
sentar numa mesa que esteja suja, com 
louça e restos de comida que foi deixa-
da por outras pessoas, ou ser atendido 
por um funcionário que esteja sujo ou 
cheire mal.

Quando se estabelecem horas para 
almoçar e jantar e se junta toda a fa-
mília na mesa, estamos a criar uma 
disciplina familiar útil para todos. Des-
sa forma, todos partilham o momen-
to, comem nas mesmas condições e 
dividem a alimentação disponível. É, 
sem dúvida, um dos mais importantes 

contributos para a formação dos indi-
víduos que influenciará a sua conduta 
em sociedade. Cumprir horários, saber 
estar com os outros, partilhar e dividir a 
alimentação, forma cidadãos mais to-
lerantes.

Quando alguém adoece,  na famí-
lia, todos ficam preocupados e procu-
ram ajudar no que podem, confortan-
do e resolvendo os problemas que se 
venham a colocar. Levar o paciente 
ao hospital, ajudar nas tarefas que este 
não pode fazer, acompanhar e estimu-
lar uma atitude mais positiva para o do-
ente. Nessas alturas, estamos atentos às 
horas de tomada dos medicamentos, 
alimentação e ajudamos o doente na 
sua higiene, se for o caso. É assim que 

se estabelece uma regra de interajuda. 
Na escola quantas vezes estamos em 
dificuldade, em determinadas maté-
rias, e necessitamos de ajuda? É uma 
boa oportunidade para pedir ajuda e 
uma boa oportunidade para que se re-
ceba essa ajuda. Afinal as relações de 
amizade também se reforçam nessa 
ocasião.

Quando temos a infelicidade de nos 
morrer alguém próximo, ficamos mui-
to tristes por perder essa pessoa. Esta 
situação leva-nos a sentirmo-nos mais 
pobres e mais sós. Queremos e preten-
demos que os outros, em nossa volta, 
nos respeitem e sejam pacientes com 
a nossa tristeza. Na escola e na socie-
dade, também somos confrontados 
com infelicidade e com tristeza. A for-
ma como, na família, lidamos com esse 
sentimento poderá ajudar a enfrentar 
as mesmas situações de infortúnio em 
sociedade.

Quando, em família, festejamos um 
aniversário, celebramos um batizado 
ou casamento, estamos a manifestar 
a nossa alegria e satisfação pelo mo-
mento que desejamos recordar. Tam-
bém na escola, quando ultrapassamos 
uma dificuldade, ficamos felizes e parti-
lhamos com os amigos e colegas. Gos-
tamos que nos felicitem quando ven-
cemos mais um exame.

A vida é um desafio em que to-
dos podem ter o seu espaço de 
felicidade, para tal o respeito pela 
dignidade de cada um é essencial 
para que nos respeitem também. ■

“
”
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A RegRA e O JustO

 O Lugar da Religião

É já uma banalidade afirmar que o ser 
humano é um animal social. Mas não é me-
nos verdade por ser banal. É claro que não 
se trata de um modo instintivo, automático, 
dito natural, de estar inserido em socieda-
de, como se cada sujeito fosse apenas um 
nó na engrenagem do todo social e omni-
potente. A compreensão do sujeito humano 
como sujeito de liberdade pessoal implica 
compreender a sua inserção social como 
processo dinâmico – por vezes tensional – 
entre pura realização de regras e exercício 
de liberdade em relação às mesmas regras 
(dimensões que não estão necessariamente 
em contradição, já que posso respeitar re-
gras livremente). Nesse sentido, cada sujeito 
humano não é apenas o resultado do cum-
primento de normas sociais – nem apenas 
o resultado de decisões e comportamentos 
individuais – mas a combinação complexa 
destas duas dimensões, sem ser possível de-
terminar qual está em primeiro lugar. A pró-
prias regras, aliás, nasceram da elaboração 
humana, por isso de decisões pessoais, mes-
mo que em muitos casos não consigamos 
determinar quando e como isso aconteceu 
(como acontece com as regras da lingua-
gem, protótipo da própria pertença social 

de cada sujeito). O “contrato social” não é 
historicamente identificável.

Ora, a questão mais funda, que se levan-
ta na consideração de todo este processo, 
é a de identificar as razões que levam à 
construção de regras, ao seu respeito – por 
decisão individual – e às vezes ao seu des-
respeito – também por decisão individual. 
De um modo genérico, poderíamos dizer 
que a resposta a esta questão nos levará 
ao problema da justiça. Ou seja, os huma-
nos agem – respeitando ou desrespeitando 
regras – de acordo com o que consideram 
ser justo. A própria elaboração de regras de 
conduta pressupõe que estas correspon-
dam ao que determinada sociedade con-
sidera ser justo.

João Manuel Correia Duque
Presidente da Universidade Católica Portuguesa de Braga

Mas é precisamente na relação entre 

o que se considera ser justo e as regras 

da sua aplicação que, por vezes, o jus-

to exige o desrespeito das regras, origi-

nando um novo modo de comportamen-

to, considerado mais justo – e que, no 

caso de se afirmar socialmente, se pode 

transformar em nova regra, corretora da 

anteriormente violada.

Não é fácil definir o que seja a religião. 
Mas poderíamos considerar, sem entrar em 
muitos pormenores, que todas as religiões 
vivem na permanente tensão entre a regra 
e a justiça. De um modo geral, aquilo que 
uma religião considera como Deus ou di-
vindade, constitui para os respetivos fiéis o 
fundamento universal da própria justiça. Al-
gumas religiões – ou algumas versões da reli-
gião – consideram que esse fundamento é o 
autor direto das próprias regras, sejam regras 
rituais sejam regras de conduta. Nesse caso, 
a obediência à justiça, pela obediência ao 
seu fundamento, passa pelo cumprimento 
rigoroso dessas regras, sem mais. Trata-se de 
religiões – ou de modos de ser religioso – ri-
tualistas ou legalistas. Ser religioso significaria 
simplesmente respeitar essas regras e o seu 
desrespeito significaria, por seu turno, com-
pleta infidelidade.

Mas há tradições religiosas e interpreta-
ções do religioso que, embora considerem as 
regras marcos importantes na aplicação do 
que é justo (daquilo que Deus “quer”, noutra 
nomenclatura), consideram haver sempre 
um certo desajuste entre a regra concreta e 
a justiça, como sua orientação. Nesse âmbi-
to, a obediência à justiça, inspirando-se em 
Deus, pode implicar desobediência à regra, 
precisamente como obediência a Deus. Nor-
malmente, considera-se ser a consciência o 
lugar onde se pode perceber o critério de 
definição do que será justo, para se poder 
avaliar da adequação ou não à regra.

Como as regras de conduta são sempre 
o resultado de uma adaptação da justiça a 
condições de lugar e de tempo muito espe-
cíficas, é normal que elas não esgotem a re-
alização da justiça. Deus, fonte da justiça, é 
sempre maior do que todas a aplicações em 
forma de regra. Nesse sentido, na perspeti-
va do religioso – que é a perspetiva do fun-
damento das coisas, e não apenas da sua 
aplicação parcial – a regra está sempre su-
jeita a comprovação e a transformação. O 
dinamismo religioso implica sempre alguma 
superação da regra, pois é sempre excessivo 
em relação a qualquer regra.

Por outro lado, a nossa constituição 
histórica, situada sempre numa cultura e 
num leque de relações sociais, implica 
a organização da justiça – daquilo que 
deve ser feito – em regras de conduta. 
Por isso, não pode existir uma atividade 
religiosa sem regras de conduta, seja do 
ponto de vista ético, seja do ponto de vis-
ta ritual. Diríamos então que a religião é 
um campo privilegiado para a relação di-
nâmica entre a regra e a sua superação 
– entre o justo e a sua aplicação possível. 
Nela revela-se a própria condição huma-
na, como permanente procura da justi-
ça, nas suas incarnações possíveis, que 
são as regras que vamos formulando, que 
vamos cumprindo e que vamos superan-
do. ■

A própria 

elaboração de 

regras de conduta 

pressupõe 

que estas 

correspondam ao 

que determinada 

sociedade 

considera ser 

justo.

“

 ”
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e do seu 
cumprimento

O costume era transmitido 
de geração em geração, sem 
ninguém saber muito bem qual 
a sua origem, mas aceite e res-
peitado por todos, quase como 
uma verdade absoluta.

Com o advento de socieda-
des cada vez mais complexas e 
desenvolvidas, o costume dei-
xou de ser suficiente para cum-
prir o papel de regulador de 
comportamentos, pois deixava 
grande margem de interpreta-
ção, o que originava grandes 
injustiças e desigualdades. 

Surgiram, então, as leis escri-
tas, que para cumprirem o fim 
a que se destinam, devem ser 
gerais e abstratas. Gerais, uma 
vez que se devem aplicar a to-
das as pessoas de igual forma, 
e abstratas, pois não devem 
ter como objetivo regular uma 
situação em concreto, mas sim 
poderem ser aplicadas a um 
conjunto de situações seme-
lhantes1.  Uma lei é geral quan-

do diz, por exemplo, que não 
se pode conduzir sem carta de 
condução, o mesmo não acon-
teceria se dissesse que as pesso-
as pobres não podem conduzir 
sem carta de condução, pois, 
neste caso, a lei não se aplica-
va a todos de igual forma, mas 
apenas ao conjunto de pesso-
as pobres, possibilitando que as 
pessoas ricas conduzissem sem 
habilitação para tal. Da mes-
ma forma, uma lei é abstrata, 
quando, por exemplo, diz que 
quem roubar é punido com 
determinada pena, o que não 
aconteceria se dissesse que 
quem roubar o telemóvel ao 
João é punido com determina-
da pena, pois aqui aplicava-se 
apenas ao caso do João, en-
quanto na primeira forma se 
aplica a todas as situações que 
consubstanciem um roubo.

Neste sentido, as regras e 
leis, afiguram-se como essen-
ciais para a vida em socieda-

Núcleo Escola Segura do Destacamento Territorial de Braga

1Norma geral e abstrata in http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/
Norma-Geral-e-Abstrata/322066. html, acesso em 14 de março de 2015.

Desde sempre, o Homem 
sentiu necessidade de 
algo que regulasse os seus 
comportamentos na sociedade, 
isto é, que definisse aquilo que 
é certo e errado. Nesta fase 
primordial, era o costume que 
regulava os comportamentos 
sociais, uma vez que as leis 
escritas não eram, ainda, uma 
realidade.

de, pois garantem a ordem e 
a harmonia entre todos. Sem 
leis, viveríamos numa anarquia, 
onde imperaria a “lei da selva” 
e onde a vontade dos mais for-
tes e poderosos, prevaleceria 
sobre a dos mais fracos e desfa-
vorecidos. Para evitar tais injus-
tiças, as leis têm como desígnio 
a garantia de direitos e a impo-
sição de limites.

Imaginemos, por um instan-
te, que não existiam regras de 
trânsito e, consequentemente, 
coisas tão simples, como circu-
lar pelo lado direito da estrada, 
não estavam definidas, certa-
mente que fazer uma peque-
na viagem de carro se tornaria 
numa grande aventura e o nú-
mero de acidentes aumentaria 
significativamente. Felizmente, 
em Portugal, está definido que 
se conduz pelo lado direto da 
estrada, no entanto, em Ingla-
terra a condução faz-se pelo 
lado esquerdo. Isto para dizer 
que, independentemente do 

lado da estrada pelo qual se 
deve conduzir, o importante é 
que isso esteja positivado na lei 
e, dessa forma, seja do conhe-
cimento geral e, mais impor-
tante ainda, que seja cumprido 
por todos.

É neste ponto que o papel 
das forças de segurança se afi-
gura como fundamental, uma 
vez que é sua função cumprir 
e fazer cumprir as leis em vigor. 
É por este motivo que, normal-
mente, ao não cumprimento 
de uma lei está associada uma 
pena, seja ela uma coima, uma 
multa ou, em último caso, uma 
pena de prisão. Estas sanções 
têm como objetivo dissuadir 
as pessoas de praticarem atos 
contrários às regras estabeleci-
das, pois, grande parte das ve-
zes, o receio de poder ser alvo 
de uma sanção, tem um ca-
rácter suficientemente inibidor 
de comportamentos desvian-
tes, pois tal como refere Ema-
nuel Kant,

2  Emmanuel Kant in Antropologia de um ponto de vista pragmático, in http://
www. citador. pt/ textos/a-liberdade-so-existe-com-lei-e-poder-emmanuel-kant, 
acesso em 14 de março de 2015.
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Importância
do Protocolo
na atualidade

1O Cortesão é uma obra da autoria de Baldassare Castiglione composta de quatro livros dedicados à descrição do que acharia relevante 
considerar de acertado no seio da corte italiana do século XVI. Assim, se nos dois primeiros livros se descreve as qualidades do cortesão 
ideal, quer em termos físicos, artísticos, musicais, espirituais, intelectuais, no terceiro, o interesse recai sobre a cortesã. No último livro, idealiza-
se, por fim, a figura do governante perfeito.

No famoso livro O Cortesão, 
aconselhava Castiglione às senho-
ras que se distinguissem dos cava-
lheiros, evidenciando, justamente, 
formas de conduta nas suas ações 
públicas1 : 

«pois, embora algumas qualida-
des sejam comuns e, assim, neces-
sárias tanto ao homem como à mu-
lher, existem afinal algumas outras 
que mais se ajustam à mulher que 
ao homem, e algumas convenien-
tes para os homens, às quais ela se 
deve manter alheia. O mesmo digo 
quanto aos exercícios corporais; 
mas sobretudo me parece que em 
suas atitudes, maneiras, palavras, 
gestos e procedimentos a mulher 
deve ser muito diferente do homem; 
dado que a ele convém mostrar 
uma certa virilidade sólida e deter-

minada, à mulher cai bem uma ter-
nura suave e delicada, com modos, 
em cada movimento seu, de do-
çura feminina, pois ao andar, estar 
de pé e falar deve parecer mulher 
sem nenhuma semelhança com o 
homem» (1997: 191-192). Não sendo 
nosso intuito refletir sobre a cortesia 
no século XVI, a citação que se lem-
brou serve o simples propósito de 
recordar um dos textos mais emble-
máticos em matéria de histórico da 
área do Protocolo. 

Célebre na antiguidade grega 
e romana, e nos costumes das cor-
tes europeias renascentistas, a área 
protocolar apresenta-se hoje de 
grande valia na gestão das relações 
de trabalho, nas relações entre os 
diferentes Estados, nas práticas so-
ciais do dia-a-dia, estendendo-se 

até aos domínios da cultura cientí-
fica. 

Assim sendo, o texto que se 
apresenta visa discutir algumas 
questões relativas ao tema pro-
posto, a partir de dois pontos de 
vista centrais:
1) uma abordagem cultural;
2) uma abordagem institucional, 
ou legal. 

No que se refere ao primeiro caso, 
a abordagem cultural, propor-se-ão 
as diferenças culturais entre algu-
mas civilizações, reverenciando-se a 
vida social e empresarial no que se 
consideraria apelidar de uma rela-
ção de cortesia cooperativa. Quer 
isto dizer que se procurará distinguir, 
sobretudo, as diferenças relativas à 
apresentação, saudação e nego-

Daniela Monteiro da Fonseca 
Professora Doutora da UTAD

Entende-se por prece-
dência uma anteposição na 
ordem estabelecida, que re-
sulta numa proeminência na 
distribuição de lugares numa 
cerimónia ou ato oficial. A pri-
meira lista de precedências 
de que há conhecimento 
terá sido criada no século XV, 
na Capela Pontifícia do Papa 
Júlio I em Bolonha. 

Assim se dispunha, por im-
portância, os seguintes luga-
res: primeiro, o Imperador da 
Alemanha; segundo, o Rei 
dos Romanos; terceiro, o Rei 
da França; quarto, o Rei de 
Espanha; quinto, o Rei de Ara-
gão; sexto, o Rei de Portugal; 
sétimo, o Rei de Inglaterra; oi-
tavo, o Rei da Sicília; nono, o 
Rei da Escócia. 

Numa outra listagem, que 
respeitaria já o Tratado de 
Vestefália de 1718, a ordem 
estabelecida era a seguinte: 

1.º França; 2.º Espanha; 3.º 
Inglaterra; 4.º Áustria; 5.º Di-
namarca; 6.º Duas Sicílias; 7.º 
Suécia; 8.º Portugal; 9.º Prús-
sia; 10.º Itália; 11.º Rússia (cfr. 
Serrano, 2011: 183).

A respeito, ficariam tam-
bém historicamente célebres 
alguns episódios de relevo 
que demonstram a pertinên-
cia do tema pelo lado mais 
caricato. Pela sua relevância, 
recorda-se assim, em contex-
to, dois deles: o primeiro re-
cua até 1422, quando o Bispo 
de Chichester e o Embaixador 
de Castela se esbofetearam 
em público por uma questão 
de precedência numa missa 
de Páscoa celebrada pelo 
Papa Martinho V na Basílica 
de São Pedro, em Roma; o 
segundo, mais próximo da re-
alidade nacional, aconteceu 
em 1641, no rescaldo das lu-
tas pela Restauração da In-

dependência. Na ocasião, o 
Bispo de Lamego, D. Manuel 
de Portugal e o Marquês de 
los Velez protagonizaram um 
duelo, tendo os séquitos de 
ambos executado um con-
fronto frente à Igreja de Santa 
Maria in via Lata, motivado 
pelo facto de este local ser 
demasiadamente apertado 
para que as duas comitivas 
passassem ao mesmo tempo 
pelo mesmo estreito; como 
nenhuma das comitivas quis 
ceder a precedência, o Bis-
po português e o embaixa-
dor espanhol lutaram na rua. 
Chamado a dar explicações 
ao Cardeal do Vaticano, o 
Marquês de Los Velez terá 
referido que não fazia ideia 
de quem era o outro séquito, 
uma vez que “el bispo anda-
ba incógnito como cuendo 
va a las putas” (cfr. Serrano, 
2011: 186).

ciação entre alguns povos do 
mundo.

No que dispõe sobre a 
abordagem institucional, ou 
legal, evidenciam-se os as-
petos legais não apenas em 
cada Estado (Protocolo de 
Estado) mas também a nível 
supranacional (Instituições In-
ternacionais), respeitando-se 
a legislação nacional e inter-
nacional a respeito. 

No que coincide com o 
caso português, destaca-se a 

Lei das Precedências do Proto-
colo do Estado Português (lei 
n.º 40/2006, de 25 de agosto 
de 2006) (Lei das Precedên-
cias do Protocolo do Estado 
Português, 2006: 6185-6190); 
no que respeita à abordagem 
internacional do protocolo, 
evidencia-se o Congresso de 
Viena de 1815, onde se terá 
esclarecido as precedências 
dos diferentes países, instituin-
do-se, entre outras coisas, que 
os chefes de Estado são iguais 

entre si, dependendo a sua 
precedência da antiguidade 
no cargo, seja esta aplicada 
a partir da tomada de posse 
dos Presidentes da República 
ou da entronização ou coroa-
ção do Rei ou de um Príncipe 
soberano. Para além dos do-
cumentos citados, há ainda 
no Tratado de Lisboa, nas suas 
alíneas 1 e 4 do Art.º. n.º 13, as 
referências às figuras da União 
Europeia e a precedência em 
termos de cerimonial.

AbORDAgEm INsTITuCIONAL / LEgAL:
a importância das precedências1
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Uma das primeiras re-
gras a que se deve prestar 
atenção, no que se refere 
ao estudo e à prática de 
Protocolo, é a que deriva 
do conhecimento que se 
obtém não apenas das cul-
turas distantes, mas também 
e fundamentalmente da 
própria cultura natal. Para 
conhecer melhor o outro é 
condição sine qua non que 
o conhecimento se faça em 
casa, numa demorada pro-
cura de autoconhecimento. 
Nesse sentido, uma das pri-
meiras questões que se de-
vem colocar é saber preci-
samente ‘quem somos?’. 

Na Viagem em 1580, 
obra de Tron e Lippomani, 
ter-se-á escrito o seguinte 
sobre os homens portugue-
ses: “Os homens da cidade 
de Lisboa e de todo o Por-
tugal são de mediana esta-
tura, mais baixos que altos, 
magros, de cor ferrenha, ca-
belos e barba preta, olhos 
negríssimos e mui semelhan-
tes no exterior aos Gregos” 
(cit. por Herculano, 2005).

Não necessariamente 

esbanjador em qualidades 
para com os cavalheiros lu-
sitanos, o texto citado terá 
enfatizado, contudo, a gra-
ça das mulheres de Lisboa, 
como se poderá depreen-
der do excerto que se pro-
põe: 

«as mulheres portuguesas 
são singulares na formosura 
e proporcionadas no cor-
po; a cor natural dos seus 
cabelos é preta, mas algu-
mas tingem-no de cor loura; 
o seu gesto é delicado, os 
lineamentos graciosos, os 
olhos negros e cintilantes, o 
que lhes acrescenta bele-
za; e podemos afirmar, com 
verdade, que em toda a 
viagem da Península as mu-
lheres que nos pareceram 
mais formosas foram as de 
Lisboa» (ibidem).

Ainda a propósito, rele-
vantes são também as des-
crições sobre os trajes fe-
mininos que essas mesmas 
mulheres usariam no seu dia
-a-dia citadino: 

«O trajo feminino em Lis-
boa é o commum de toda 
a Hespanha; isto é, o manto 

grande de lan ou de seda, 
segundo a qualidade da 
pessoa. Com elle cobrem o 
rosto e o corpo inteiro, e vão 
aonde querem, tão disfar-
çadas que nem os proprios 
maridos as [130] conhecem: 
vantagem esta que lhes 
dá maior liberdade do que 
convem a mulheres bem 
nascidas e bem morigera-
das. As damas nobres cos-
tumam ser acompanhadas, 
pela cidade, de creados 
bem vestidos, que lhes pre-
cedem com passos lentos e 
socegados, e de donas que 
as seguem com grandissima 
gravidade, não tendo por 
signal de boa reputação o 
serem acompanhadas de 
donzellas» (ibidem). 

AborDAGem cULtUrAL:
a importância da cultura. Conhece-te a ti próprio!2

Dispostas algumas das características mais perduráveis do génio nacional, e no natural decurso do tex-
to, reforça-se agora uma análise sobre “os outros”, ou seja, procurar-se-á descobrir, no âmbito das relações 
protocolares, não apenas as diferenças que existem entre diversos povos, como também a forma como se 
estabelecem relações entre eles.

o génio amoroso, que terá sido reforçado por diversos escritores espanhóis e natural-
mente também por Camões: «n’uma mão sempre a espada e na outra a penna» (cit. 
por Braga, 1999: 53); — e, de novo no caso, surge a obra de Tron e Lippomani para 
nos elucidar sobre este aspeto: «Não deve esquecer aqui que na praça chamada do 
Pelourinho-velho estão de contínuo assentados muitos homens com mesas ante si[20], 
os quaes se podem chamar notarios ou copistas sem caracter de officiaes publicos, 
e que n’este exercicio ganham a sua subsistencia. Sabida que é a idéa de qualquer 
freguez que se chega a elles, immediatamente redigem o que se pretende, de modo 
que ora compõem cartas d’amores, de que se faz grande gasto, ora elogios, orações, 
versos, sermões, epicedios, requerimentos, ou outro qualquer papel, em estylo chão ou 
pomposo» (cit. por Herculano, 2015).

o génio patriota, que faz com que os portugueses procurem sempre vanglo-
riarem-se dos seus feitos, como nos refere Alexandre Herculano (2015), citan-
do novamente Tron e Lippomani: 
“São os portuguezes mais ambiciosos de louvores que outra qualquer nação 
do mundo, affirmando que as suas façanhas são milagrosas. Celebram Lis-
boa com tal copia de palavras, que a fazem egual às principaes cidades do 
mundo, e por isso costumam dizer: «Quem não vê Lisboa, não vê cousa boa» 
(Herculano, 2015).

o génio imitativo, que faz com que se 
idolatre tudo o que é vindo do exterior, 
como se depreende na seguinte citação: 
«Somos como crianças os portugueses 
nessa parte: admiramo-nos do que nun-
ca vimos, e estimamos só o que vem de 
fora» (Vieira cit. por Braga, 1999: 29); 

Se os exemplos transpostos retratam os carateres físicos nacionais, há também 
um conjunto de traços de personalidade que lhes foram sempre imputados ao lon-
go da história e que se podem sintetizar em quatro qualidades específicas:

o génio defensivo/pacificador, materializado nas famosas palavras proferidas por 
um capitão estrangeiro, que, em relação ao nosso exército, terá considerado que 
a ninguém repugnava tanto o serviço militar como aos portugueses (Braga, 1999). 
Dessa forma, o português era simultaneamente bravo e fanático, de um lado a 
espada, do outro o rosário, daí a designação de uma aristocracia de Capa e 
Espada, não sendo incomum, no século XVIII, que os nobres portugueses se passe-
assem nas ruas de Lisboa de espada comprida e de rosário nas mãos. 
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Desde os primórdios da Hu-
manidade que os diferentes 
povos foram sempre estabele-
cendo um conjunto de crenças 
sobre os seus vizinhos e às vezes 
inimigos também. Os portugue-
ses, por exemplo, chamavam 
os castelhanos de ‘Rabudos’ e 
os castelhanos chamavam os 
portugueses de ‘Chamorros’. 
D. João I de Castela “dizia que, 
não tivera tanto sentimento, se o 
vencera outra qualquer nação 
do mundo, mas que não podia 
sofrer que assim o derrotassem 
uns poucos de Chamorros” (cit. 
por Braga, 1999: 92). Contra os 
franceses, a convicção nacional 
prosperava também em diversas 
expressões que se mantiveram 
ao longo do tempo: “Mata, que 
é francês!”, ou ainda no século 
XVI (1542), quando os Jesuítas 
entram em Portugal, era comum 
defini-los como Franchinotes (cit. 
por Braga, 1999: 93). 

Este facto, se outro interes-
se não tivesse, devia alertar-nos 
para o conhecimento que as di-
ferentes regiões necessitam de 
ter umas das outras e de como 
isso se poderá converter numa 
experiência relevante em termos 
pessoais e profissionais. Na ver-
dade, é impossível encetar uma 
relação de trabalho que não se 
baseie num estudo prévio sobre 
a cultura a que se pretende che-
gar ou com a qual se almeja es-
tabelecer relações empresariais 
ou de outra índole.

Sobre a questão da sauda-
ção, por exemplo, verificam-se 
grandes diferenças entre algu-
mas tradições. Vejamos alguns 
casos: enquanto nos EUA a sau-
dação é mais formal, sublinhan-
do-se a importância do aperto 
de mão nas relações pessoais e 
profissionais, seguido de uma re-
petição, em voz alta, do apelido 
da pessoa, nos países árabes, por 
exemplo, o aperto de mão é um 
exclusivo masculino (não se cum-
primentam as mulheres), seguido 
de um “Salaam Alayakum”, um 
beijo nas duas faces, repetido 
uma e outra vez, e ainda a mão 
direita colocada sobre o cora-

ção. Se em causa estiver ainda o 
caso europeu, todo ele multicul-
tural e diversificado, salienta-se 
uma postura semelhante à norte
-americana, embora o beijo seja 
menos formal e mais comum em 
alguns países da Europa. 

Apenas para finalizar, tendo 
em conta a escassez de tempo 
e de espaço, e dada a abun-
dância do tema, recordam-se 
tão-só algumas regras avulsas de 
relacionamento com diferentes 
países, baseadas nos múltiplos 
ensinamentos da vasta literatura 
da área: na índia, as vacas são 
sagradas, pelo que se deve evi-
tar maltratar o animal; no Japão, 
a quebra na honra própria pode 
ser motivo de suicídio; em alguns 
países árabes, não é aconselhá-
vel fotografar mulheres e crian-
ças; as negociações com mu-
çulmanos devem ser evitadas 
na época do Ramadão; o tema 
‘Religião’ deve ser evitado em 
alguns países orientais, sobretudo 
na região do Médio Oriente; ain-
da na cultura árabe, deve evitar-
se o elogio a objetos de âmbito 
material, uma vez que o anfitrião 
se sente na obrigação de o ofe-
recer ao convidado; se no Oci-
dente a gesticulação é quase 
obrigatória, no Oriente pode ser 
interpretada de outra forma; em 
países como México e a Espa-
nha, não é de bom tom marcar 
encontros para depois do almo-
ço, dada a “hora da sesta”. 

Sem delongar demasiado os 
exemplos, finalizamos dizendo 
que nunca como hoje fez tanto 
sentido a existência do Protocolo 
como território de conhecimento 
académico e prático, tendo em 
conta que nunca como hoje as 
migrações internacionais se tor-
naram tão emergentes e usuais, 
daí que todo o saber que sobre 
o tema se possa adquirir peca 
apenas por tardio e, não raro, di-
fuso. 

Não pretendendo ser um ar-
tigo demasiado extenso, pro-
curou-se indicar algumas ideias 
centrais sobre o Protocolo en-
quanto área de interesse científi-
co e de conhecimento cultural. ■

AborDAGem cULtUrAL:
a importância da cultura. Conhece os outros!3

ntrei como que num túnel 
escuro porque o dia solarengo 
de primavera contrastava com 
a penumbra da livraria. Ao ran-
ger da porta nada se mexeu ou 
deu sinal de vida. Ouvia alguns 
ruídos por de trás de uma pare-
de que por sua vez ficava de-
pois do balcão.

Percorri sem pressas as estan-
tes de livros e parei numa espé-
cie de secção de títulos de ajuda 
ou caminhos para...para qual-
quer coisa. Emagrecer, conser-
var a juventude, inovar, ficar rico 
antes dos 40, liderar ou atingir o 
sucesso. Vi capas e li contraca-
pas e perguntei a mim próprio se 
cada um destes autores testou 
as fórmulas que criou e defende 

como boas, e em alguns casos 
como únicas. Cada vida é uma 
vida, cada percurso é irrepetível 
e é essa singularidade que me 
fascina em cada pessoa. 

Envolvido nos meus pensa-
mentos senti uma mão tocar-me 
no ombro. Era um senhor de ca-
belos brancos que percebi ser o 
dono da livraria.

-Procura algum título em con-
creto? -perguntou-me num tom 
amável e sincero.

-Estou apenas a ver -respondi 
ao mesmo tempo que sorri.

O livreiro pegou num exem-
plar que se chamava “O Livro 
de Ouro dos Negócios”, folheou
-o devagar e ajeitou os ócu-
los no nariz. Em voz alta leu um 

eu e a minha consciênciaEu sou
parágrafo que começava assim: 
“A liderança não nasce consigo 
conquista-se a pulso, degrau a 
degrau...”

Terminou a leitura e fechou o li-
vro com uma sonoridade de papel 
que assinalava um ponto final. Pe-
gou numa outra obra, mais fininha 
e quase perdida no meio de volu-
mes austeros e de dimensões con-
sideráveis. Repetiu o gesto e abriu 
numa página que previamente 
já conhecia. Com a mesma tran-
quilidade atirou as palavras que 
se perderam no ar da livraria, mas 
ficaram para reflexão: “nunca dei-
xe que os outros lhe digam como 
deve agir. Mais do que ter, cada 
pessoa distingue-se pelo ser”.

-Sabe, a minha mãe dizia que 
nunca me deixaria uma herança 
em dinheiro. E cumpriu. Quando 
morreu a conta bancária estava 
quase a zeros. Mas deixou-me esta 
livraria e, além dela, princípios e 
valores que segui durante a minha 
vida. Depois foi a escola que me 
ajudou a atingir os meus objetivos. 
E sabe quais são? 

Respondi que não.
- Não há nada melhor do que 

estar de bem com a nossa cons-
ciência. Isso pode vir escrito em 
milhares de livros mas cada um é 
que tem que descobrir como lá 
chegar. Eu segui o meu caminho.

-Sim tem toda a razão - respon-
di.

Nesse dia não trouxe nenhum 
livro mas passei a frequentar a li-
vraria com regularidade. Tardes 
inteiras de conversas e reflexões 
sem pretensões. Nas pausas das 
palavras ditas, as palavras escri-
tas, e depois delas as vozes cruza-
das sobre qualquer coisa. E tanta 
coisa ficou por dizer! ■

José Pedro Marques
Jornalista / Coordenador de Informação da RTP
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Um dos fatores que 
aponta um país como 
desenvolvido é o civis-
mo dos seus habitantes. 
Senão vejamos: os paí-
ses mais desenvolvidos 
e com melhor qualida-
de de vida são os países 
nórdicos. Nesses países 
,assiste-se a um grande 
civismo da população, 
a um cumprimento das 
regras instituídas como 
sendo o comportamento 
normal, como está bem 
explícito no tema desta 
edição: “Regras e Con-
dutas: Suporte Básico de 
Vida para o Sucesso”.

O que será preciso 
acontecer para que se 
verifiquem estas atitudes 
em Portugal? Como po-

deremos querer um Por-
tugal mais desenvolvido 
se continuamos a assistir 
a situações incríveis de 
falta de civismo e desres-
peito pelo outro? 

A Braval, desde o iní-
cio da sua criação, tem 
vindo a desenvolver es-
forços cada vez maiores 
para dotar toda a região 
abrangida pelo sistema, 
das melhores infra-estru-
turas de recolha de re-
síduos recicláveis, para 
que a desculpa muitas 
vezes usada para a não 
separação de resíduos: 
“Não ter ecoponto per-
to” não possa ser utiliza-
da. 

Neste momento, te-
mos um rácio de eco-

ponto por habitante de 
1/250, na área de abran-
gência da Braval.

Trabalhamos em es-
treita parceria com todas 
as instituições, organiza-
ções, associações, muni-
cípios, juntas de fregue-
sia, no sentido de atingir 
o bem comum. 

E, de repente, como 
tão na moda está, leva-
mos um banho de água 
fria, sempre que um 
ecoponto é incendiado 
ou vandalizado, como 
aconteceu recentemen-
te em Dossãos, Vila Ver-
de, e que, inclusivamen-
te, destruiu uma viatura 
que se encontrava esta-
cionada junto ao mes-
mo, mas que acontece, 

por todo lado, com algu-
ma frequência.

Nós temos as infra-es-
truturas e sistemas de 
recolha de resíduos dos 
mais desenvolvidos do 
mundo mas temos de os 
preservar. Não há país 
que consiga prosperar se 
se continuar a destruir o 
que com tanto esforço se 
constrói. 

Para além de preser-
var os equipamentos há 
que respeitar as regras de 
boa utilização dos mes-
mos. Continuamos a as-
sistir a colocação de resí-
duos fora de contentores, 
fora de horas ou dias pró-
prios para a recolha e, o 
mais grave e revoltante, 
a colocação de resíduos 

Zelar
pelo que
é de todos

indiferenciados nos eco-
pontos, contaminando 
os resíduos recicláveis 
que outros tiveram o cui-
dado de separar. Estima-
mos que cerca de 20% 
dos resíduos recolhidos 
nos ecopontos são refu-
go, ou seja, não servirão 
para reciclar pois não 
são recicláveis ou fica-
ram contaminados por 
resíduos que indevida-
mente foram colocados 
no ecoponto.

Aqui reside a raiz do 
problema, temos um 
serviço eficiente, temos 
todos os meios à dispo-
sição, mas se não são 
usados como deveriam, 
não podemos ser bem 
sucedidos.

Temos uma recolha 
de resíduos, quer indife-
renciados, quer reciclá-
veis, excelente sendo 
feita, nalguns locais, dia-
riamente! É rara a cidade 
europeia onde isto acon-
tece! Se temos este privi-
légio, qual é a necessida-
de de colocar os resíduos 
na rua fora do horário 
devido, colocá-los junto 
aos ecopontos ou, mais 
grave ainda, colocar os 
resíduos indiferenciados 
no ecoponto? Será assim 
tão complicado guar-
dar os resíduos em casa 
por mais algumas horas? 
Será assim tão compli-
cado separar as emba-
lagens nos ecopontos e 
não colocar qualquer re-

síduo indiferenciado que 
é um contaminante?

Enquanto em Portugal 
reinar o “chico-espertis-
mo” e o “salve-se quem 
puder”, dificilmente che-
garemos a ser um país 
desenvolvido pois a edu-
cação e o civismo estão 
na base de tudo. 

Normalmente, diz-se 
que os grandes culpados 
do que está mal no nosso 
país são os outros, mas 
por vezes acabamos a 
fazer igual! toda a gente 
sabe exigir os seus direi-
tos mas esquece muitas 
vezes os seus deveres. 

Com tudo isto, lamen-
tavelmente, continuo a 
preconizar que, apesar 
de ser necessário conti-

nuar a educação/sensi-
bilização ambiental, só 
vamos lá com regula-
mentos nacionais, muni-
cipais ou intermunicipais, 
que penalizem o não 
cumprimento das regras 
básicas e gerais dos resí-
duos urbanos, indiferen-
ciados e recicláveis, ou 
seja, os horários e locais 
de deposição, mas tam-
bém os roubos dos resí-
duos recicláveis, há que 
regulamentar a proprie-
dade dos resíduos na via 
pública.

Há uma frase que diz 
“Se cada um varresse 
a frente da sua casa, o 
Mundo seria mais limpo!”

Ajude-nos, ajudando-
se! ■

Pedro Machado
Diretor Geral Executivo da Braval

Não há país que 
consiga prosperar se se 
continuar a destruir o 
que com tanto esforço 

se constrói.

“

”
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Um pasteleiro de Bragança pôs a 
criatividade a funcionar para home-
nagear “o fruto dos frutos” (no dizer 
de Miguel Torga) e oferecer os “Ouri-
ços das Castanhas de Bragança” aos 
amantes da boa pastelaria transmon-
tana.

Fiz várias tentativas, sem sucesso, 
para que o Museu do Pão, em Seia, 
produzisse pão-de-castanha, tal como 
sucede em Curral das Freiras, municí-
pio de Câmara dos Lobos e muito di-
vulgado nas castanícolas regiões de 
Itália.

Ah! E se em Portugal surgisse uma 
«Feira das Falachas», como houve vá-
rias em séculos transatos? Era uma das 
formas mais telúricas de se promover 
a castanha e um pão-de-castanha 
ancestral.

Já me contento em ver multiplica-
das as feiras da castanha e os concur-
sos com doces e pratos de castanha. 
Gostava, como quem sonha, der ver 
os doces de castanha afirmarem-se 
na nossa região, seguindo a senda do 
doce fino de amêndoa algarvio, das 
tortas de Azeitão, dos travesseiros ou 

das queijadas de Sintra, do pão-de
-rala de Évora (a boleima está a defi-
nhar), dos pastéis de Tentúgal (Coim-
bra), dos ovos moles (Aveiro) ou dos 
pastéis de Vouzela. Os pastéis de car-
ne de Chaves, o folar ou bola-de-car-
ne de Valpaços, o bolo-podre de San-
ta Maria de Émeres (Valpaços) ou os 
dormidos de Mirandela são dos meus 
preferidos. Além disso, são património 
gastronómico da nossa terra mátria, 
Trás-os-Montes.

Os “Ouriços de Castanhas de Bra-
gança” juntam-se a um conjunto de 
receitas com castanhas que temos 
promovido e incentivado o seu con-
sumo e divulgação pelo país. Porque 
a solução para a venda, a um preço 
digno, da nossa castanha passa muito 
pela capacidade em a absorvermos 
no mercado. A castanha congelada, 
disponível ao longo do ano, e a casta-
nha em verde, na época, são as duas 
formas mais comuns. Mas há um con-
junto de pequenas indústrias, manu-
facturas artesanais e até domésticas 
que geram interessantes mais valias 
locais. Hoje, já se consome alguma 

da deliciosa compota de castanha, 
licores de castanha e alguns bolos de 
castanha.

É pacífico dizer-se que o processo 
de apuramento do expoente máximo 
da castanha, o marron glacé, foi ini-
ciado pelos gregos devido ao hábito 
de conservarem os frutos secos em 
ânforas com mel e aperceberam-se 
que as castanhas se tornavam num 
alimento divinal. Os romanos herda-
ram-lhes este processo de conserva-
ção, cuja origem poderá remontar à 
Idade da Pedra, uma vez que o mel 
e a castanha já eram utilizados na ali-
mentação do Homem de então.

No livro “Castanea uma dádiva 
dos deuses” referimos que “o mel era 
um produto boticário, já referido vá-
rias vezes na Bíblia, como alimento de 
eleição, conservante e curativo. Tam-
bém os apicultores gregos ofereciam 
a Júpiter, seu deus protetor, as primei-
ras fatias de pão barradas com mel, 
ritual acompanhado de grandes fes-
tejos. Segundo a mitologia grega, Zeus 
foi alimentado, nos primeiros anos de 
vida, com leite e mel. Tanto os gregos, 

“MARRON GLACÉ”
A CASTANHA DIVINIZADA

como os romanos, chamavam ao 
mel, <ambrósia>, que significava 
<alimento dos deuses>”.

Nos tempos contemporâneos, 
os mestres do marron glacé são 
os confeiteiros franceses, mas os 
galegos de Ourense (Galiza), ao 
se aperceberem da mais-valia da 
castanha cristalizada, vendida em 
Paris a preços altíssimos, lançaram-
se na mesma doce aventura. Hoje, 
produzem do melhor marrón glacé 
e vendem bem este mágico pro-
duto para o mercado global, em 
especial para o japonês e russo.

Dado que a castanha é sazo-
nal, não é fácil montar uma indús-
tria transformadora específica e as 
empresas com alguma dimensão 
englobam outros produtos de di-
ferentes épocas, como a amora, 
o morango, a cereja e outros. Por 
isso, criar uma empresa nesta fileira 
requer grande engenho e imagina-
ção. Não se está perante «petró-
leo», como tem propagandeado 
um exuberante académico, mas 
numa fileira para empreendedores 
de algum risco. Risco não terá a 
produção de farinha de castanha, 
havendo potencial mercado na 
Península Ibérica e Europa.

Para se fazer excelente marron 
glacé têm que as castanhas ter 
uma textura especial e o próprio 
descasque é um processo delica-
do, bem diferente do que é sub-
metida a castanha vulgar. Depois, 
a castanha tem que percorrer um 
xaroposo e doce calvário até à 

coroação.
As próprias firmas não abrem 

todo o jogo do know how para o 
fabrico do excelente marron gla-
cé, porque, ao visitar uma gran-
de fábrica da Península Ibérica, o 
texto explicativo não dizia tudo, o 
que os olhos viram foi algo de mais 
completo.

Fazer marron glacé, ao longo 

dos séculos, começava sempre 
por um jogo de paciência dos co-
zinheiros ao retirarem a «camisa» 
às castanhas e iniciar o processo 
de cristalização. A amêndoa da 
castanha, depois de descacada, 
tinha que estar sem a mínima belis-
cadura ou mochête, que a pudes-
se diminuir no seu mágico aspecto 
e beleza.

Na época romântica, os galan-
teadores, seduziam as caprichosas 
damas, nos saraus e salões, servin-

do-lhe o marron glacé em baixelas 
de prata.

As castanhas cristalizadas são o 
marron glacé dos gauleses e mar-
rón glacè dos espanhóis, afirman-
do-se dentro dos produtos transfor-
mados da castanha como o mais 
distinto e requintado.

O marron glacé não deve ser 
confundido com os bombons 
(como alvitrava uma engenhosa e 
deslumbrada mente numas jorna-
das do castanheiro), porque são 
dois produtos distintos.

Há coisas de que não podemos 
falar só de orelha, temos que as 
ver criar, podendo não chegar a 
consulta bibliográfica. Isto é válido 
mesmo para algumas fantasias do 
meio universitário. Confundir bom-
bons com marron glacé é como 
dizer que os doces de amêndoa 
do Algarve são amêndoas ou os 
ovos-moles de Aveiro são ovos. E 
não são.

Nas feiras temáticas, chamarem 
marron glacé às castanhas em cal-
da ou xarope até é admissível. Mas 
o meio académico devia usar de 
mais cautela ao falar sobre aquilo 
que conhece mal!

Portanto, podem fazer-se bom-
bons de castanhas, mas o marron 
glacé é, tão só, uma castanha cris-
talizada e impregnada de açúcar, 
com frágeis equilíbrios na consis-
tência. Um marron glacé é tanto 
mais nobre e rico quanto mais açú-
car absorveu. ■

Jorge Lage
Escritor e Investigador

“Confundir bombons 
com marron glacé é como 

dizer que os doces de 
amêndoa do Algarve são 

amêndoas ou os ovos-
moles de Aveiro são ovos. 

E não são.

”
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A EPATV organizou, no dia 9 de janeiro, o 
Corta-Mato, no Complexo Lazer Vila Verde. O 
disparo de partida deu-se às 14h30 com o pri-
meiro grupo de participantes, das categorias 
Juvenis (Feminino) e Juniores (Feminino). De-
pois de três voltas ao trajeto, seguiu-se o grupo 
masculino, com os mesmos escalões.

A organização do grupo disciplinar de Edu-
cação Física e do Curso Técnico de Secreta-
riado convidou o Diretor Geral da EPATV, João 
Luís Nogueira, e a Diretora Pedagógica, San-
dra Monteiro, para honrar os vencedores com 
as medalhas de ouro, prata e bronze.

No escalão Juvenis (Feminino) as vencedoras 
foram Tânia Pereira (1º lugar), Ana Soares (2º 
lugar) e Teresa Soares (3ºlugar). Por sua vez, as 
vencedoras da categoria Juniores foram Vânia 
Santos (1º lugar), Ana Raquel Araújo (2º lugar) e 
Alexandra Ribas (3ºlugar).

No género masculino, escalão de Juvenis, os 
vencedores foram Diogo Terra (1º lugar), Sér-
gio Gomes (2º lugar) e Luís Miguel Teixeira (3º 
lugar). Enquanto que na categoria de Juniores, 
os premiados foram Nuno Miguel Pereira (1ºlu-
gar), Tiago José Rodrigues (2º lugar) e Brito (3º 
lugar).

MATO

CORTA

EPATV qualifica ensino 
em Moçambique

As turmas do Curso Técnico 
de Restauração – Restauran-
te/Bar e Cozinha/Pastelaria, 
no dia 13 de janeiro realizaram 
uma visita de estudo às Caves 
do Vinho Espumante Murga-
nheira e Raposeira situadas em 
Lamego, com o objetivo de 
enriquecerem os seus conheci-
mentos sobre a produção, en-
garrafamento e características 
do vinho espumante.

Murganheira
e Raposeira

Visita às
Caves de Espumante

Ao abrigo de um protocolo assinado entre 
Ministério de Educação Moçambicano o 
Ministério da Educação de Portugal e a Fun-
dação Portugal Africa, a EPATV desenvolve 
desde 2010, um projeto que visa a qualifi-
cação do ensino nas escolas profissionais 
moçambicanas. No âmbito deste protoco-
lo, a EPATV acolhe atualmente 8 estudan-
tes moçambicanos distribuídos pelos Cursos 
Técnicos de Restauração- Restaurante/Bar, 
Frio e Climatização e Produção Metalome-
cânica . Após a conclusão dos seus estudos, 
os bolseiros regressarão a Moçambique, 
onde passarão a lecionar numa das esco-
las profissionais, conforme Protocolo cele-
brado com o Ministério da Educação de 
Moçambique, contribuindo, assim, também 
para o desenvolvimento do seu país. Neste 
sentido, o  Consultor do projeto, Eng.º José 
António Mingocho de Abreu e a técnica 
acompanhante da Dgeste, Anabela San-
tos, visitaram a escola, no dia 14 de janei-
ro, no sentido de verificarem a integração e 
acompanhamento dos resultados escolares 
dos jovens alunos.
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A primeira de três Tardes da Ma-
temática, com a temática “A Ma-
temática na Animação Gráfica”, 
realizou-se no dia 15 de janeiro, 
no auditório EPATV, e contou com 
a presença dos palestrantes João 
Patrício e Miguel Abreu e da Presi-
dente da Delegação do Norte da 
SPM (Sociedade Portuguesa de 
Matemática), Ana do Vale.

Esta iniciativa, que traz a assina-
tura da SPM, em parceria com o 
grupo disciplinar de Matemática 
da EPATV, realizou-se pela primeira 
vez em Vila Verde, com o objetivo 
de divulgar a disciplina e mostrar 
como a matemática está presente 
em tudo.

João Patrício, Professor Doutor de 
Matemática, no Instituto Politécni-

co de Tomar, introduziu o seu dis-
curso com uma animação em 3D, 
desenvolvida através da interface 
“Unity”, uma ferramenta geralmen-
te utilizada para jogos 3D. «Anima-
ção são objetos que mexem» - ex-
plica, salientando que todos esses 
movimentos surgem de matrizes, 
que encaminham determinado 
objeto do ponto x ao y. João Pa-
trício revelou também que se alia 
a matemática à física ao tratar de 
efeitos de iluminação, que dão um 
toque mais realista à animação 
gráfica.

De seguida, Miguel Abreu, da 
Sketchpixel, partilhou um Showre-
el, que expunha os trabalhos desta 
empresa bracarense que exporta 
produtos para Espanha, França, 

Mónaco, Angola, Brasil e Singapu-
ra. «Não pensem que neste tipo 
de empresa [Sketchpixel] não são 
necessários artistas, porque toda 
arte de animação gráfica nasce 
de um desenho à mão» afirma Mi-
guel Abreu. De um esboço, à mo-
delação e ao movimento, toda 
a animação funciona a partir de 
uma “renda”, constituída por FPS 
(Frames Per Second). Para terminar, 
fez uma demonstração básica de 
como mover um objeto, através de 
software Autodesk 3D.

Na continuidade desta iniciativa, 
nas datas de 26 de fevereiro e 15 
de abril, reserva-se a tarde para a 
Matemática: “A Matemática e a 
Restauração” e “A Matemática da 
Afinação Musical”, respetivamente.

MAtEMátICA
NOS BAStIDORES
DA ANIMAçãO GRáFICA

Seminário 
Nacional das
Eco- Escolas

ESCOLA

Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, realizou-
se o Seminário Nacional das Eco-Escolas em 
Monção, e a EPATV de Vila Verde e Amares 
esteve presente com um grupo de profes-
sores.

 O principal objetivo deste seminário é o 
de aprofundar conhecimentos e a existente 
partilha de vivências, casos práticos, expor 
atividades de forma a incentivar atitudes e 
comportamentos para um ambiente mais 
sustentável.

Como é habitual, na cerimónia de aber-
tura, estão representados coordenadores a 
nível nacional, bem como representantes 
da ABAE.

Durante estes três dias, foram apresen-
tados projetos de boas práticas ambientais 
em Eco-escolas de forma alertar que é pos-
sível, juntos, termos um planeta-terra mais 
verde, mais amigo do ambiente.

Proporcionou-se ainda a participação 
em ateliers de caráter prático conducen-
tes a um enriquecimento de estratégias em 
educação ambiental. 

Os cursos Técnico de 
Restauração – Restauran-
te/Bar e Cozinha/Pastela-
ria participaram na FITUR 
(Feira Internacional de 
Turismo), em Madrid, a 1 

de fevereiro, em colabo-
ração com a entidade Tu-
rismo Porto e Norte de Por-
tugal, na divulgação dos 
produtos gastronómicos 
da região norte.

Epatv na Fitur
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cambridge
english
na epatV

A EPATV detém um Centro de 
Preparação para os Exames de 
Cambridge, desde janeiro. Esta é 
uma iniciativa do grupo disciplinar 
de Inglês.

O Cambridge English é um 
departamento da Universidade de 
Cambridge que visa a realização 
de exames de certificação de 
conhecimentos da Língua Inglesa. 
Através dos exames de Cambridge 
são avaliados os conhecimentos ao 
nível do “Reading, Writing, Listening, 
Use of English and Speaking.”

Os Exames de Cambridge 
English estão entre os exames de 
Inglês de maior crédito e prestígio 
em todo o mundo. Mais de 1 500 
000 de pessoas por ano, em 50 

países, fazem os exames que são 
reconhecidos como evidência 
do conhecimento de idiomas 
para propósitos académicos e de 
trabalho.

Estas aulas de preparação 
para os exames são lecionadas 
na língua alvo e os alunos 
incentivados a comunicar 
na mesma. A realização dos 
exames é opcional e será sempre 
aconselhada pelo professor(a) 
que, na devida altura, mediante as 
datas de exames a que se estão a 
propor os alunos, avaliarão os que 
estão devidamente preparados 
para o mesmo, mas os decisores 
serão sempre os pais, uma vez que 
implica um custo adicional.

A PREPARAÇÃO 
PARA OS 

EXAMES É FEITA 
EM FORMATO 

EXTRA-
CURRICULAR, 

organizada em 

3 turmas.

Alunos dA 

EPATV conTrA 

A ViolênciA 

no nAmoro

No âmbito do Plano Municipal para a 
Igualdade de Género, foram dinamizadas 
sessões de (in)formação sobre Violência no 
Namoro, direcionadas para alunos/as da 
Escola Profissional Amar Terra Verde.

Estas sessões tiveram como objetivo 
trabalhar as questões da Igualdade de 
Género e a desconstrução de estereótipos 
sobre a violência.

Esta iniciativa está a decorrer desde o 
início do ano e prolongar-se-á até ao final 
do ano letivo, abrangendo, assim, todas as 
turmas da EPATV.

Foi privilegiada uma metodologia 
mais ativa, de forma a fomentar a 
motivação e participação dos/as alunos/
as através das dinâmicas de grupo. Este 
processo de dinamização favoreceu a 
troca de experiências e a aquisição de 
conhecimentos. Durante as sessões, os 
discentes tiveram a oportunidade de ver 
esclarecidas algumas das suas dúvidas 
acerca do tema debatido.

Visita
ao aeroporto sá Carneiro

e adeCCo

No dia 2 de fevereiro de 2015, a turma do 3º 
ano do Curso Técnico de Secretariado  realizou 
uma visita de estudo às instalações da Adecco, 
em Braga, uma empresa líder mundial nos recur-
sos humanos. Esta oferece serviços em diversas 
áreas, nomeadamente na oferta de trabalho 
temporário. Desta forma, já ajudou mais de 750 
mil pessoas a encontrar emprego.  Os alunos fo-
ram recebidos pela Drª Vera Costa, que teve a 
amabilidade de explicar técnicas de recrutamen-
to, de procura de emprego, de resposta e postura 
numa entrevista. Convidou a turma a inscrever-se 
no site da Adecco, para iniciar o percurso à pro-
cura de emprego. 

Da parte da tarde, os alunos dirigiram-se para 
o aeroporto Sá Carneiro,  onde tiveram a opor-
tunidade de visitar as instalações. Perceberam o 
processo de partidas e chegadas de passageiros. 
Verificaram, ainda, que a Entidade Regional de 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, que é o or-
ganismo responsável pela gestão e promoção tu-
rística da área regional de turismo do Norte, abriu 
uma loja no aeroporto Sá Carneiro, divulgando, 
assim, um conjunto de sete produtos estratégicos: 
Turismo de Negócios, City Short Breaks, Turismo 
Cultural e Paisagístico, Saúde e Bem Estar, Turismo 
de Natureza, Turismo Religioso, Gastronomia e vi-
nhos.

Foi um dia cheio de descobertas para estes 
alunos finalistas!

O Corta Mato CLDE BRAGA decorreu em 
Guimarães, no dia 5 fevereiro 2015.

Uma jornada desportiva de muita festa, cor 
e alegria de milhares de crianças e jovens das 
escolas do distrito de Braga.

Cerca de 3500 crianças de todo o distrito de 
Braga participaram no Corta-Mato Distrital Escolar 
disputado no Parque da Cidade Desportiva, junto 
à Pista de Atletismo Gémeos Castro.

O Corta-Mato Distrital Escolar traduziu-se num 
êxito e gerou grande entusiasmo nos participantes 
que, antes ou depois de competirem, 
permaneciam na condição de espectadores 
e acompanhavam todas as provas de forma 
bastante animada.

O bom estado do tempo foi um fator que 
beneficiou a atividade, assim como as condições 
do Parque da Cidade Desportiva. Na verdade, o 
Parque da Cidade Desportiva oferece condições 
únicas para a realização deste tipo de iniciativas, 
nomeadamente através da disponibilização de 
balneários da Pista de Atletismo Gémeos Castro, 
bancadas cobertas para a assistência, gabinetes 
técnicos e a excelência da própria pista de 
atletismo. 

Parabéns aos alunos selecionados que, com 
orgulho, representaram a nossa escola.

Corta-Mato
distrital
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Nos dias 5 e 6 de feve-
reiro, o grupo Eco - Esco-
las convidou Bernardete 
Pereira, da DECO, para 
alertar os jovens da EPATV 
(Vila Verde e Amares) so-
bre a importância de uma 
gestão de consumo de 
energia. Num formato de 
interação dinâmica entre 
a palestrante e a plateia, 
alerta-se para o facto de 
que o consumo da energia 
deve ser, cada vez mais, 
alvo de preocupação.

Entre conselhos de utiliza-

ção e modos de poupan-
ça de energia, salienta-se 
que, ao consumo excessi-
vo de energia, estão asso-
ciadas drásticas alterações 
climáticas. O constante au-
mento nos custos de eletri-
cidade é fator inquietante, 
mas ressalva-se que o prin-
cipal objetivo da poupan-
ça de energia é a prote-
ção ambiental.

Nesta campanha preten-
de-se despertar os consu-
midores, ainda que jovens, 
a evitar os desperdícios de 

energia relacionados com 
os consumos de stand-by 
e off-mode, os comporta-
mentos de consumo ener-
gético irresponsáveis e a 
escolha de equipamentos 
energeticamente menos 
eficientes.

Os alunos foram ainda 
incentivados a participar 
no concurso “Vídeos com 
Energia”, onde deverão 
produzir um vídeo original 
de sensibilização para um 
uso eficiente da energia 
elétrica nas habitações.

“Energia Fantasma”
Ação de SenSibilizAção deCo Visita de Estudo

EnErgias rEnoVáVEis no porto

No dia 6 de fevereiro, 
os alunos realizaram uma 
visita de estudo com os 
seguintes objetivos: conhe-
cer/constatar soluções in-
dustriais de sistemas clima-
tização e solares térmicos 
de AQS, alertar os alunos 
para soluções de eficiência 
energética nos sistemas de 
refrigeração e água quen-
te sanitária, sensibilizar alu-

nos para as temáticas da 
arte da arquitetura e Ecolo-
gia. No período da manhã, 
os alunos visitaram as insta-
lações solares térmicas de 
AQS e sistemas de refrige-
ração eficientes, do Hospi-
tal Universidade Fernando 
Pessoa, em Gondomar, e 
durante a tarde decorreu a 
visita à Fundação Serralves 
no Porto.

Visita de Estudo
Lindoso E rEsuLima

Os alunos do 1º ano de Eletrotecnia visita-
ram a central de aproveitamento hidroeléc-
trico do Alto Lindoso, um dos mais potentes 
centros produtores hidroelétricos instalados 
em Portugal, e Resulima, concessionária multi-
municipal de triagem, recolha seletiva, valori-
zação e tratamento de resíduos sólidos, no dia  
9 de fevereiro.
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Dia
Do SECREtARIADO

De manhã, marca-se o arranque, 
com a intervenção de Sandra Montei-
ro, Diretora Pedagógica da EPATV, que 
alerta para uma queda do número de 
alunos, no curso técnico de Secretaria-
do, de ano para ano.

Das várias personalidades convida-
das, sentadas ao lado de Silvia Sá e 
José Carlos Barros, a primeira apresen-
tação é a de Deolinda Soares, Técnica 
de Secretariado do Centro Social do 
Vale do Homem. A ex-professora de 
Filosofia refere a importância de um(a) 
secretário(a) numa instituição ou em-
presa, notando que um profissional des-
ta área, deve englobar conhecimentos 
nos mais variados âmbitos: desde a sim-
plicidade de atender um telefone, ao 
domínio das ferramentas informáticas, 
não esquecendo noções de conta-
bilidade e gestão. Termina afirmando 
que «As secretárias fazem de tudo. São 

coordenadoras e gestoras de informa-
ção».

Seguidamente, na voz de Ale-
xandra Bessa, destacam-se os temas 
networking e identidade digital. A 
representante da ASP (Associação Por-
tuguesa de Secretariado) atenta à im-
portância de possuir uma vasta rede de 
contactos, para ser capaz de satisfazer 
pedidos e/ou tarefas em qualquer área 
profissional, mas em especial relevo no 
secretariado. Ressalva-se, também, o 
valor de construir uma identidade digi-
tal, como por exemplo, na rede social 
LinkedIn. Alexandra Bessa finaliza o seu 
discurso, sublinhando que «A Secretária 
é o braço direito da organização».

Depois do almoço, volta ao palco 
Ana Maria Vieira, Diretora do CPS (Con-
selho Profissional de Secretariado), que 
começa por realçar que ao longo dos 
tempos, são mais os homens a exercer 

funções de secretariado. Numa socie-
dade outrora machista, era habitual 
ver uma secretária servir um chefe, de 
género masculino; atualmente, estes 
papéis são cada vez mais invertidos. 
Ana Maria Vieira aposta na ideia de 
que uma formação diversificada am-
plifica o traquejo para a resolução de 
problemas do quotidiano profissional. 
«Se quiserem ser profissionais de suces-
so, a vossa formação não acaba aqui» 
- conclui.

Ulteriormente, as alunas anfitriãs 
acrescentam a relevância de apren-
der outros idiomas nesta área e passam 
a atenção ao Diretor Geral da EPATV, 
João Luís Nogueira, que, depois de 
agradecer a presença de todos, enal-
tece a importância da paixão pela 
profissão: «Quanto melhor desempe-
nharem as vossas funções, maior visibili-
dade terá a vossa profissão.»

“Se 
quiserem ser 
profissionais 
de sucesso, a 

vossa formação 
não acaba 

aqui.”

Ana Maria Vieira

no diA 9 de fevereiro, reServAdo Como diA do SeCretAriAdo, o Auditório dA ePAtv enChe-Se de 
teStemunhoS nA PrimeirA PeSSoA, PArA AbordAr o SeCretAriAdo “ontem, hoje e AmAnhã”

No dia 12 de fevereiro, realizou-se uma 
visita de estudo com as turmas de Técnico 
de Multimédia e Técnico de Design Gráfi-
co, acompanhados pelas professoras Fáti-
ma Pimenta, Glória Lago e Sara Pimenta. 
Durante a manhã foi possível visitar o Cen-
tro Português de Fotografia , com o objeti-
vo de promover o conhecimento sobre a 
sede e a sua atividade de salvaguarda e 
valorização do Património Fotográfico, as-
sim como visitar as exposições patentes.

Já da parte da tarde, o destino estava 
reservado ao Museu Nacional da Impren-
sa, com uma visita guiada à exposição 
permanente “Memórias vivas da Impren-
sa”. Os alunos tiveram a possibilidade de 
disfrutar das exposições “PortoCartoon: O 
Riso do Mundo” e “Charlie-Wolinski”, na 
qual estavam expostas as capas do jornal 
Charlie Hebdo.

Foi uma atividade que surtiu muito inte-
resse e motivação para ambas as turmas, 
permitindo enriquecimento cultural, apli-
cabilidade na sala de aula e adequação 
aos domínios programáticos.

Multimédia e Design Gráfico

em Visita de Estudo

Se, por um lado, facilmente 
reconhecemos que a utilização 
das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) tem trans-
formado profundamente a ma-
neira como vivemos e interagi-
mos uns com os outros na nossa 
escola, no local de trabalho, nos 
nossos tempos livres, nem sempre 
estamos atentos ao impacto que 
o seu uso pode ter nas nossas vi-
das. Tal como deverá acontecer 
para qualquer outro meio de in-
teração, é necessário assegurar 
mecanismos e estratégias apro-
priados para minimizar eventu-
ais abusos ou ilegalidades que 
ocorram através do uso das TIC e 
o conhecimento assume-se, sem 
dúvida, como uma das “armas” 
mais poderosas neste processo.

Com a intenção de alertar os 
nossos alunos para a importância 
destas questões, no passado dia 9 
de Março, a delegação de Ama-
res da EPATV recebeu um Técnico 

do Projeto Internet Segura para 
uma informal sessão de esclare-
cimento sobre estas temáticas. 
Este projecto intervém estrategi-
camente em contextos escolares, 
destinando-se aos estudantes do 
ensino básico e secundário e tem 
como objectivo promover nestes 
uma utilização esclarecida, críti-
ca e segura da Internet, de modo 
a garantir que todos possam fazer 
um bom uso da Internet.

Terminamos, assim, com um 
apelativo slogan de um dos car-
tazes deste projeto: Não ponhas 
barreiras à tua internet. Usa-a, 
mas não deixes que te use!!! 

Dispõem de mais informações 
sobre os riscos e formas de nos 
protegermos, na Linha Ajuda in-
ternetsegura.pt. ou através do 
contacto 808919090.

“ Dia Da
internet Segura ”
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St. Valentine
’s

Breakfast Day

Em mês de romance, a EPATV 
celebra o Dia de São Valentim, 
a 12 de fevereiro, explorando os 
sentidos mais românticos. É no 
ínicio do dia que se serve o St. 
Valentine’s Breakfast, de portas 
abertas ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde, António 
Vilela, à Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Júlia Fer-
nandes, e aos vários membros da 
comunicação social. De um típico 
pequeno-almoço americano, 
recheado de bacon, ovos e sal-
sichas, aos tradicionais brioches, 
croissants, bolachas e outros bolos 
confecionados e servidos pelos 
alunos dos Cursos Técnicos de 
Cozinha/Pastelaria e Restaurante/
Bar, recolhem-se energias para 
um dia especial.

electroKiss
NOVA LINHA DE gloSS NeoN DA EPATV

Foi depois no laboratório, perfumado 
de aromas doces, que se apresentou 
o novo produto inovador, com marca 
EPATV – “Eletro Kiss”, um “gloss neon” 
eletrizante.

É o lançamento de uma linha com 
três cores de batom que são modifica-
das pela luz negra e assim brilham no 
escuro. São feitos com pigmentos dife-
renciados e sensíveis à luz negra, que 
brilham até três vezes mais que o nor-
mal, o que deixa as cores suaves de 
dia e luminosas à noite.

Além do fator de beleza, este “gloss”, 
feito com manteiga de Karité, apre-
senta uma função hidratante.

À hora de almoço serve-
se a ementa de romance, 
marcada por designações 
características: “Nas Nu-
vens… o beijinho na testa”; 
o prato de peixe “Amor à 
Primeira Vista” ou o “Prazer 
da Carne”; e a sobremesa 
“Com Final Feliz”.
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S. Valentim
na ePatV amareS

A comemoração do dia de S. 
Valentim na delegação de Amares 
da EPATV contou, este ano com um 
diversificado programa de activida-
des. A manhã começou com um 
convite generalizado a alunos e do-
centes para assistirem a uma sessão 
de cinema na escola, com direito a 
pipocas. 

O filme em cartaz foi a comé-
dia “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu?”, na versão portuguesa, 
“Que mal fiz eu a Deus?”, que retra-
ta a história de uma família católi-
ca convencional, com quatro filhas. 
O maior desejo destes pais é que 
cada uma das suas filhas constitua 
família com alguém que encaixe 
nos seus parâmetros conservado-
res. Mas, para desilusão de ambos, 
as três filhas mais velhas escolhem 
para maridos um argelino, um judeu 
e um chinês. Em nome da harmonia 
familiar e da felicidade das filhas, 
acolhem-nos, mas, apesar de todos 
os seus esforços, não conseguem 
esconder o desconforto. A sua últi-
ma esperança é a filha mais nova, 
porém tudo se complica quando 
esta lhes anuncia que vai casar-se 
com um africano, tornando-se as-
sim uma família atípica, multicultu-
ral!

Através desta comédia, escrita e 
realizada por Philippe de Chauve-
ron, pretende-se promover reflexões 
sobre o peso que os preconceitos e 
expetativas sociais podem ter no 
mundo dos afetos, sendo este filme 
um exemplo de como é possível 
conviver-se com a diferença tratan-
do-nos como iguais!

No âmbito do programa PRESSE, 
foi-nos lançado um desafio para a 
comemoração do dia dos namora-
dos ou dia do amor, o qual se intitu-
lou PRESSEPARTOUT. 

O presente passa naturalmente 
pelo recurso às Novas Tecnologias 
de Comunicação, neste sentido, 
talvez um pouco inspirado no slo-
gan “uma imagem vale mais do 
que mil palavras”, utilizou-se como 
mediador artístico a fotografia, com 
o objetivo de sensibilizar o públi-
co juvenil para os valores e direitos 
fundamentais que deverão pautar 
uma relação de namoro.

A fotografia é uma forma de 
comunicar. Quando se direciona 
uma máquina fotográfica para um 
objeto ou sujeito, constrói-se um sig-
nificado, faz-se uma escolha, sele-
ciona-se um tema e conta-se uma 
história. Cabe a nós, observadores, 
o imenso desafio de as interpretar!

Um agradecimento especial à 
professora Sónia Malheiro, respon-
sável pela montagem técnica do 
trabalho final.

PreSSPartout
miSSao dia doS namoradoS~

Finalistas 
recebem

Certificados
CQEP

A 12 de fevereiro, na Sala do Aluno da EPATV, 
o Diretor Geral, João Luís Nogueira, convidou o 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, 
António Vilela, e Vereadora da Educação, Cultura 
e Ação Social, Júlia Fernandes, para a entrega de 
certificados ao grupo de finalistas do CQEP (Centro 
para Qualificação e Ensino Profissional). «É um 
orgulho que tenham atingido os objetivos. Este é um 
dos primeiros grupos finalistas neste novo formato 
do CQEP», enaltece o Diretor Geral.

O Presidente António Vilela lançou votos 
de sucesso para os formados e congratulou os 
presentes: formadores e professores pelo empenho; 
jornalistas, pelo trabalho que têm feito ao divulgar as 
atividades e eventos como os do projeto “Namorar 
Portugal”, de forma tão positiva; e aos demais que 
marcaram presença nesta pequena cerimómia.
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EPATV leva formação além-fronteiras

A EPATV, em parceria com a 
AEVIVER (Associação Empre-
sarial de Vila Verde), a CPLP 
(Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa) e o Municí-
pio, pretende levar a formação 
e qualificação profissional aos 
países africanos. Esta parceria 
foi formalizada, no dia 19 de 
fevereiro, com a assinatura do 
protocolo que edifica o acordo 
de geminação entre a EPATV 
e a Escola Portuguesa de Mo-
çambique e a criação de um 
hotel escola em Maputo.

Eletrotecnia visita
e

O 3º ano do Curso Técnico de Eletrotecnia 
visitou a 19 de fevereiro, a WEG e EFACEC.

Da parte da manhã, conheceram o 
maior grupo elétrico de capitais portugueses 
– EFACEC, responsável pela produção de 
transformadores de potência, sempre regidos 
por uma evolução tecnológica que assegura 
um elevado padrão de qualidade.

Foi de tarde que os alunos conheceram a 
WEG, uma empresa multinacional brasileira 
das maiores fabricantes de equipamentos 
elétricos do mundo. Esta empresa atua nas 
áreas de comando e proteção, variação 
de velocidade, automação de processos 
industriais, geração e distribuição de energia 
e tintas e vernizes industriais, entre outros.

Jogos da MateMática

O grupo disciplinar de 
Matemática da EPATV orga-
nizou, a 25 de fevereiro, os 
Jogos da Matemática, uma 
iniciativa que reveste a forma 
de um concurso inter-equipas 
de resolução de problemas 
de Matemática, dirigido a 
todos os alunos que frequen-
tam cursos de nível IV nas Es-
colas Profissionais do país.

A EPATV não deixa esca-
par o propósito, uma vez que 
estes jogos são uma forma 
de incentivar e desenvolver o 
gosto pela Matemática, des-
pertando a criatividade e o 
engenho dos alunos, e onde 
a estratégia, o raciocínio, a 
lógica e o espírito de coope-
ração são as principais ferra-
mentas.

ePatV eM 3x3

No dia 24 de fevereiro, 
desenrolaram-se os Torneios 
da Universidade do Minho, 
como vem sendo hábito. 
Em parceria com o despor-
to escolar, são organizados 
diversos torneios de variadas 
modalidades para os alunos 
do ensino secundário e pro-
fissional. 

O Projeto “Basquetebol 
3x3 nas Escolas”, que a Fe-
deração Portuguesa de 
Basquetebol, em parceria 
com a Divisão do Despor-
to Escolar, pretende levar a 
todas as escolas, tem como 
objetivo proporcionar aos 
jovens atividades de quali-

dade, em que prevaleça a 
vertente formativa, sendo 
a vertente competitiva um 
dos meios para a formação 
integral dos jovens, através 
da sua responsabilização na 
organização das atividades 
(quadros competitivos, arbi-
tragem, etc.) e da exigência 
de um comportamento ade-
quado durante a competi-
ção.

Na vertente competitiva, 
o objetivo é fazer com que 
o projeto chegue a todos os 
jovens: quer aos que já pra-
ticam a modalidade, quer 
aos que não têm contacto 
regular com o basquetebol.
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ERASMUS+
GRUPO INTERNACIONAL VISITA A EPATV

Ao abrigo do programa Erasmus+, 
ação KA2, a EPATV recebeu, de 22 
a 28 de fevereiro, um grupo de par-
ceiros de diversos países (Eslováquia, 
Polónia, Itália, Turquia e República 
Checa) para trabalhar com o proje-
to intitulado “No enemies, violence 
- equal rights”, de acrónimo NEVER, 
e desenvolver atividades, metodo-
logias que materializem uma atitude 
de abertura e tolerância em relação 
a um alargado leque de diferenças 
que permitam combater o precon-
ceito e a xenofobia - sejam culturais, 
étnicas, de raça, religiosas, de esta-
tuto financeiro, grau de  incapacida-
de, de género ou etárias. As escolas 
participantes do projeto evidenciam 
grupos de indivíduos que se diferen-
ciam, pelos motivos já referidos, da 
maioria dos estudantes.

 No primeiro dia, realizou-se a re-
ceção institucional no município de 
Vila Verde, onde a Drª Júlia Fernan-
des deu as boas vindas e falou um 
pouco sobre o concelho, tendo con-
vidado o grupo para o lançamento 
de um novo produto Namorar Portu-
gal.

o programa prosseguiu com as 
apresentações das diversas escolas 
da parte dos respetivos alunos, assim 
como de outras apresentações rela-
cionadas com a temática das dife-
renças e semelhanças entre povos.

o programa incluiu, ainda, um fru-
tífero debate com representantes do 
Instituto Português do Desporto e Ju-
ventude, da comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Vila Verde, 
da Guarda Nacional republicana e 
da câmara municipal de Vila Verde, 
que decorreu em língua inglesa, e 
que veiculou a troca de ideias, ex-
periências e esclarecimentos com a 
assistência multinacional constituída 
por alunos e professores de todos os 
países participantes do projeto.

Houve lugar, ainda, a reuniões di-
versas, objetivando a monitorização 

do projeto e planeamento futuro de 
atividades.

o programa durante a sema-
na integrou várias visitas culturais a 
braga e Porto, sendo o ponto alto o 
workshop de 4ª feira, dia 25, realiza-
do no auditório da ePAtV, em Vila 
Verde, onde a abertura foi feita via 
digital pelo senhor eurodeputado 
José manuel Fernandes, e cuja te-
mática do projeto foi discutida com 
vários parceiros da região desde a 
cPcJ, IPDJ, GNr, entre outros.

No último dia, prevendo o concur-
so “Pintar a Páscoa”, os visitantes de 
erasmus foram convidados a cons-
truir um ovo, dividido por 6 países, 
para colocar em exposição no Jar-
dim do município de Vila Verde.

O projeto perspetiva estimular 
a criatividade, valorizar a individu-
alidade ou diferença e a sua acei-
tação, construir uma atmosfera de 
sã convivência isenta de violência, 
assim como combater o isolamen-
to social e o ostracismo. Assentará, 
também, no alicerçamento de um 
diálogo social entre grupos, preve-
nindo, simultaneamente, o abando-
no escolar prematuro - com origem 
na diferença, sendo estimulada em 
cada participante desenvolvimento 
dos valores de empatia e tolerância 
social com base na etnicidade, reli-
gião ou raça. Concomitantemente, 
fomentar-se-á igualdade e inclusão 
na educação e nos jovens median-
te a partilha de experiências entre os 
países participantes”.

Este projeto terá a duração de 2 
anos, durante os quais uma equipa 
de professores e alunos da EPATV 
também se irá deslocar aos países 
da parceria.

O programa ERASMUS+ financia 
a maioria das despesas de viagem e 
subsistência, dando a oportunidade 
a todos os parceiros europeus de se 
conhecerem melhor em prol de uma 
Europa mais coesa e sustentável.
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EPATV na BTL

ESCOLA

No dia 26 de fevereiro, a turma do 2º ano do 
Curso Técnico de Mecatrónica foi em visita de 
estudo à empresa WEG verificar a construção de 
motores, a sua eficiência, a tecnologia de pon-
ta, os vários testes efetuados aos equipamentos 
durante a execução e no final. Os alunos estive-
ram em todo o processo de fabrico, podendo 
acompanhar um motor desde a construção da 
sua estrutura até à sua colocação para expedi-
ção.

Na parte da tarde, a turma foi visitar a em-
presa de elevadores Schmitt+Sohn. Inicialmente, 
tiveram uma pequena abordagem sobre o fun-
cionamento interno da empresa. De seguida, fo-
ram visitar as instalações da empresa, iniciando 
pela parte onde é construída a cabine do ele-
vador e toda a componente interior que o cons-
titui. Noutras instalações, verificaram a constru-
ção de toda a componente exterior do mesmo. 

Mecatrónica visita WEG e Schimitt+sohn

De 25 de fevereiro a 1 
de março, os alunos dos 
Cursos Técnicos de Coz-
inha / Pastelaria e Restau-
rante / Bar representaram 
a Escola Profissional Amar 
Terra Verde na BTL, a Bolsa 
de Turismo de Lisboa.

Esta 27ª edição da BTL 
recebeu cerca de 72 000 
visitantes durante os cinco 
dias de Feira.

a matemática
e a Restauração
A Matemática voltou a ser 

o centro das atenções, desta 
vez aglomerada à restaura-
ção, no dia 26 de fevereiro. 
É na segunda de três Tardes 
da Matemática que o grupo 
disciplinar de Matemática e a 
SPM – Sociedade Portuguesa 
de Matemática – convidam 
Paula Mendes Martins, da Uni-
versidade do Minho, para falar 
aos alunos dos cursos Técnicos 
de Restauração, Técnico de 
Análise Laboratorial, Técnico 
de Energias Renováveis e CEF 
– Pasteleiro Padeiro.

Para mostrar que a Ma-
temática na cozinha não se 
evidencia apenas na quantifi-
cação de ingredientes, a ora-
dora Paula Martins começa 
por explicar que, entre medi-
das e proporções, estão ex-
plícitos muitos outros concei-
tos matemáticos. Prossegue, 
explicando que em vários ali-
mentos se podem encontrar: 
“ligações forçadas”, como 
por exemplo, ao cortar uma 

fatia plana de maçã, podem 
ocorrer dois tipos de geome-
tria; “ligações criativas”, em 
inovadoras sandwiches cóni-
cas e pavimentações; e liga-
ções geométricas e algébri-
cas.

Outro dos pontos centrais 
desta tarde foi a apresenta-
ção do software SURFER, que 
relaciona a geometria e a 
cozinha de autor, criando e 
calculando a superfície dos 
alimentos.

Ao terminar, a palestrante 
expôs trabalhos de Valentina 
Galata, desenvolvidos a partir 
do SURFER, e ainda uma expo-
sição que tem corrido o mun-
do – “O Sabor das Matemá-
ticas”, de Mercedes Molina, 
José Carlos García e Pedro 
Reyes Dueñas, onde fotogra-
fias de determinados pratos 
apresentam a respetiva equa-
ção.

No próximo dia 15 de abril, 
agende a tarde para a Mate-
mática na Afinação Musical.
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Fardas de Cozinha da EPATV
com marca “Namorar Portugal”

Foram apresentadas, a 26 de fe-
vereiro de 2015, as novas fardas dos 
Cursos Técnicos de Cozinha/Paste-
laria e Restaurante/Bar, que nas-
cem de uma parceria da Xpepper 
com a marca vilaverdense “Namo-
rar Portugal”.

O desfile contou com a presen-
ça do Presidente da Câmara, An-
tónio Vilela, a Vereadora da Edu-
cação, Cultura e Ação Social, Júlia 
Fernandes, a Diretora Pedagógica 
da EPATV, Sandra Monteiro, o Che-
fe José Vinagre e Cristina Pimenta, 
da Xpepper.

Estas peças fazem parte da 
“Xpepper Love and Taste Collec-
tion”, com fardas de trabalho úni-
cas, dispostas em diversos modelos 

e bordados, associados aos lenços 
dos namorados. A Xpepper cria 
soluções profissionais e personaliza-
das para o setor de hotelaria, res-
tauração e turismo. A parceria “Na-
morar Portugal” e Xpepper veste os 
alunos e professores da EPATV com 
um fardamento personalizado.

Cristina Pimenta, responsá-
vel pela recém-nascida empre-
sa Xpepper, refere que, cada vez 
mais, num restaurante, o chef é 
convidado a apresentar-se na sala, 
ou seja, passa a haver um maior 
cuidado com a sua apresentação. 
Esta linha é um exemplo do que 
pode ser feito, porque a personali-
zação das peças fica ao gosto do 
cliente.

Workshop
Sabonetes Artesanais

No dia 26 de fevereiro, a EPA-
TV recebeu o Workshop “Sabo-
netes Artesanais”, que apresen-
ta, pela voz de Isabel Fonseca, 
todo o processo de execução 
de um sabonete artesanal.

Na parte da manhã, foram 
aprofundados alguns conceitos 
mais teóricos, desde legislação 
relativa à produção destes pro-
dutos, aos materiais utilizados, 
enquanto, na parte da tarde, 
puseram-se mãos à obra e as 
formandas confecionaram, nas 
mais diversas formas, aromas e 
cores, sabonetes artesanais de 
glicerina.
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Vi JoRnadas de 
A sexta edição das Jor-

nadas de Eletricidade e Ele-
trónica da EPATV, no dia 3 
de março, recebeu várias 
personalidades que abor-
daram uma diversidade de 
temáticas: das energias à 
sustentabilidade, passando 
pela biomédica e a impres-
são 3D.

A Diretora Pedagógica 
da EPATV, Sandra Monteiro, 
dispara o arranque, dando 
as boas vindas aos presentes 
e parabenizando o trabalho 
desenvolvido neste evento. 
Porém, cabe ao Engenheiro 
Pedro Sousa, representante 
da Toyota, iniciar a jornada 
com o tema “Energias Re-
nováveis: Soluções Toyota, 
eficiência energética e am-
biente”. Em jeito de introdu-
ção, apresentou a Toyota 
Caetano, representante de 
cerca de 30 marcas em Por-

tugal e Espanha, e expôs o 
novo Toyota Auris Hibrido, 
mais um modelo sustentá-
vel, adicionado à gama do 
Toyota Prius e Yaris Híbrido. 
Além da sustentabilidade 
no setor automóvel, Pedro 
Sousa introduziu os sistemas 
híbridos, apresentando os 
componentes, o funciona-
mento e o controlo destes 
sistemas. A emissão de CO2 
por setor entrega 23% da 
culpa aos transportes e a 
Toyota assume uma cons-
ciência sobre os efeitos do 
aumento do CO2, por isso 
estuda o carro híbrido há 
45 anos, para fazer nascer 
o Prius em 1997 – a primei-
ra viatura híbrida produzida 
em massa no mundo.

A voz que se segue é a 
de Graça Minas, Professora 
Doutora na Universidade do 
Minho e investigadora no La-

boratório Ibérico Internacio-
nal de Nanotecnologia, que 
fala de “Micro Laboratório 
de Análises Clínicas: Aplica-
ções Biomédicas das Micro-
tecnologias”. Em matéria de 
microtecnologia, os micros-
sistemas nascem da combi-
nação de microeletrónica 
e micromaquinagem, com 
uma mentalidade «Pensar 
grande, mas construir pe-
queno», referiu a investiga-
dora. Com a relevância que 
estes sistemas apresentam 
nas análises laboratoriais, 
a elaboração e funciona-
mento de chips eletrónicos, 
possível graças à robótica e 
automação disponível nas 
“salas limpas”, faz a micro-
eletrónica cada vez mais re-
duzida.

Para terminar a manhã, 
assistiu-se à apresentação 
“Instalações Elétricas do 

século XXI” do Engenheiro 
Sérgio Teles, da A.Touch. Da 
instalação convencional à 
domótica convencional, a 
instalação A.Touch é um 
dos sistemas de domótica 
mais completo do mercado. 
Este permite controlar a tem-
peratura, luzes, entre outras 
ferramentas instaladas em 
habitações, de forma a con-
trolar e reduzir o consumo 
de energia. Além dos inter-
ruptores inovadores, esta é 
uma solução moderna que 
integra videovigilância, au-
tomação de luzes, estores, 
climatização e som ambien-
te, com a possibilidade de 
controlo, em qualquer parte 
do mundo, através de uma 
aplicação para smartpho-
nes. «A casa na sua mão» - 
anunciou.

Depois do almoço, o Dire-
tor Geral da EPATV, João Luís 

eletRicidade e eletRónica

Nogueira, reabriu o evento, 
com um discurso enqua-
drado na sustentabilidade, 
onde ressalvou: «Não basta 
ser um bom profissional, é 
necessário ser um bom ci-
dadão com uma responsa-
bilidade sustentável».

É a vez dos engenhei-
ros Agostinho Dias e Beatriz 
Salvador, por parte da Sie-
mens, que desenvolveram 
o tema “Eficiência Ener-
gética com Conversores 
de Frequência Siemens”. 
Beatriz Salvador explicou 
que a utilização de conver-
sores de frequência pode 
conduzir a poupanças de 
energia até 50%. Aliado à 
Digital Factory Motion Con-
trol, a Siemens permite à 
engenharia tornar-se mais 
eficiente através do sistema 
de controlo de movimento 

(MCS – Motion Control Sys-
tem).

Já na reta final, é o De-
signer Emanuel Ferreira, da 
Hello 3D Printing World, que 
faz uma demonstração de 
equipamento de impressão 
3D. As peças impressas po-
dem suportar mais de 80kg, 
se para isso forem construí-
das. Caso contrário, se não 
houver a necessidade de 
tão alta resistência, a im-
pressora 3D pode ser pro-
gramada para construir a 
peça com o interior oco. O 
principal objetivo e interes-
se neste equipamento de 
impressão 3D é criar peças 
que não se encontram fa-
cilmente no mercado, ou 
mesmo, que nem existem, 
como por exemplo, ferra-
mentas e utensílios que fa-
cilitem determinado traba-

lho. Claro que a infinidade 
de peças que se constroem 
são, por norma, inovadoras, 
construídas pela imagina-
ção ilimitada.

Para encerrar as jorna-
das deste ano, o Engenhei-
ro João Poças, da Igus, Lda, 
apresentou polímeros au-
tolubrificantes inseridos na 
indústria. Estas ferramentas 
de funcionamento a seco 
economizam dinheiro e au-
mentam a segurança das 
máquinas. “Plastics for lon-
ger life” evidencia a dura-
bilidade dos rolamentos de 
plástico da Igus, livres de 
manutenção e amigos do 
ambiente.

Este evento contou com 
a presença especial do Di-
retor e vários professores e 
alunos do Instituto Martín 
Sarmiento. A instituição re-

ferida, sediada em Ponte-
vedra, apresenta um ciclo 
formativo profissional, bá-
sico e bacharelato (grau 
superior que dá acesso à 
universidade). O conteúdo 
destas palestras, adapta-se 
ao ensino do instituto espa-
nhol, pioneiro no lecionar 
da domótica. Apesar des-
tas visitas ocorrerem há vá-
rios anos, entre a EPATV e o 
Instituto Martín Sarmiento, 
o Diretor David Pérez, que 
visita a EPATV pela primeira 
vez, mostrou-se fascinado 
pelas instalações da esco-
la. Evidencia ainda a impor-
tância de manter uma liga-
ção entre as instituições, 
uma vez que a Eletricidade 
e Eletrónica são áreas co-
muns entre a EPATV e o Ins-
tituto de Educação Secun-
dária Martín Sarmiento.
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Jornadas da

Criatividade

No dia 5 e 6 de março, as alunas do Curso 
Tércnico de Design Gráfico, organizaram as Jor-
nadas da Criatividade, uma atividade inserida 
em contexto de Prova de Aptidão Profissional. 
Num esquema leve e descontraído, estas jorna-
das estão organizadas em dois dias, deixando a 
manhã para palestras e testemunhos e a tarde 
para aplicação de conhecimentos em formato 
workshop.

No primeiro dia, André Gonçalves, fotógrafo 
e filmaker, inicia a manhã mencionando: «Qual-
quer um pode tirar uma fotografia ou fazer um 
vídeo, mas nem todos o sabem fazer com criati-
vidade». André incentiva os alunos da plateia a 
“colocar as ideias no papel” e explica a impor-
tância de planificar e organizar, como base para 
um bom trabalho. Apoia ainda que a prática 
constrói um trabalho mais perfeito: «Façam testes, 
pratiquem».

De seguida, é a vez de Emanuel Ferreira, da 
Hello 3D Printing World, que traz a impressora 3D 
para mostrar aos alunos da EPATV. Com os ho-
rizontes completamente expandidos, o designer 
explica que além do plástico é possível criar im-
pressões alimentares. «Daqui a uns tempos, cada 
um de vós pode chegar a casa e a vossa mãe 
dirá para colocarem a capsúla de caldo-ver-
de na impressora 3D» - explica. Acrescenta que 
construir objetos na impressora de três dimensões 
pode ficar muito mais barato do que comprar fei-
to, aliás, supondo que esse objeto exista no mer-
cado. A ideia é inventar e ser criativo, fazer disso 
um processo de criação de ferramentas criativas. 
E termina: «Com a impressão 3D, se vocês gos-
tam, vão criar coisas que mesmo que sejam estú-
pidas, serão originais».

De tarde, segue-se para os workshops de Im-
pressão 3D e de Tipografia.

No dia 6, é Daniel Vieira que abre o segundo 
dia de Jornadas, com a apresentação do seu tra-
balho. Designer, ganhou o prémio de Design de 
Braga, confessa que gosta de trabalhar “à velha 
guarda” – desenhar no papel e construir. Não ex-
clui a hipótese de modernizar a técnica e traba-
lhar com uma impressora 3D, mas dá sobretudo 
relevância à investigação, à procura do saber, 
através de feiras, livros, revistas, sites, etc.

Sucede Ricardo Cabral, designer e docente 
da EPATV, que esclareceu alguns conceitos de 
design, desde o «10áine» à infelicidade de man-
ter o termo entre aspas ou em itálico, apelando 
ao humor da plateia. Depois de lançar alguns 
desafios aos alunos, Ricardo Cabral expõe o seu 
trabalho criativo: as Dulcineias - umas senhoras 
bonecas sonhadoras que combinam o rigor dos 
bordados das saias de Viana e cores vibrantes 
dos Lenços dos Namorados à inspiração nos ca-
beçudos das romarias minhotas, para criar uma 
representação contemporânea.

As jornadas terminam com os workshops de 
Gravura, Fotografia/Photoshop, Ilustração e En-
cadernação, na parte da tarde.
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TORNEIOS SOLIDÁRIOS
Nos dias 5, 6 e 9 de mar-

ço realizaram-se torneios 
de futsal solidário, inter-
turmas e inter-escolas no 
Complexo Lazer e no Play-
green, no âmbito de uma 
Prova de Aptidão Profissio-
nal do Curso de Técnico 
de Comunicação – Marke-
ting, Relações Públicas e 
Publicidade da EPATV. Es-
tes torneios contaram com 
a participação de cerca 

de 400 alunos, em equipas 
constituídas pelos alunos 
da Delegação de Amares, 
Sede de Vila Verde e da 
Escola Secundária de Vila 
Verde.

Este evento respeitou 
a vertente solidária, onde 
cada participante con-
tribuiu com um alimento, 
resultando na recolha e 
angariação de alimentos, 
pelas mãos do grupo de 

voluntariado da EPATV – 
EPAJUDA.

Esses alimentos serão, 
de acordo com os proce-
dimentos habituais, distri-
buídos pelas famílias sina-
lizadas pelo grupo como 
carenciadas, no domínio 
da sua intervenção jun-
to das comunidades de 
Amares, Vila Verde e Ter-
ras de Bouro.

Saíram vencedores do 

torneio um grupo de alu-
nos do 2º ano do Curso 
Técnico de Manutenção 
Industrial / Eletromecâni-
ca, que tiveram o privi-
légio de jogar com uma 
equipa de jogadores do 
Vilaverdenso Sport Club.

Submete-se, desde já, 
os mais sinceros agrade-
cimentos ao clube, presi-
dente e jogadores do Vila-
verdense.

SPA 

Dia da Mulher
No dia 8 de março, um grupo 

de alunos do Curso Técnico de 
Termalismo proporcionaram a to-
das as mulheres que passaram 
na Junta de Freguesia de Goães, 
uma tarde diferente com um 
ambiente próprio de relaxamen-
to. Reconhecendo isto, também 
no dia 9 de março, os alunos do 
Curso Técnico de Termalismo e o 
Grupo EPAJUDA presentearam as 
mães dos nossos alunos, as uten-
tes do Centro Social de Dornelas e 
as funcionárias da delegação de 
Amares com uma sessão SPA. 

Os alunos proporcionam às 
suas convidadas especiais um am-

biente favorável ao relaxamento 
e bem-estar como gratificação 
pela dedicação que estas mulhe-
res assumem no seu dia a dia.

As convidadas puderam des-
frutar de um momento de beleza 
e bem-estar através da aplicação 
de técnicas de massagem de ros-
to e costas.

De ânimo mais leve e sorriso no 
rosto, as convidadas terminaram a 
sessão com um chá e um peque-
no lanche oferecido pelos alunos 
do Curso Técnico de Termalismo.

Não há dúvida que estas ativi-
dades enriquecem o percurso for-
mativo dos alunos a nível pessoal 

e cultural e que o encontro de di-
ferentes gerações permite trocar 
vivências e experiências de vida. 

Também para celebrar o Dia 
da Mulher, o Curso Vocacional de 
Esteticista / Cosmetologista trans-
formou uma sala num verdadeiro 
SPA, no dia 9 de março, para re-
ceber mães, professoras, funcio-
nárias e todas as senhoras que 
quisessem receber um tratamento 
especial.

Desde maquilhagem, mini-fa-
ciais, manicura, hidratação e ver-
niz de gel, a iniciativa marcava-se 
pelo lema “A mulher é símbolo de 
ternura e de amor”.

“Parabéns aos alunos 
e professores por esta 

iniciativa.”

Encarregada de Educação.

“Gostei muito! espero que 
repitam no próximo ano.”

Utente do Centro Social de Dornelas
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Visita a 
Manzaneda

EPATV em 
Madrid

Nos dias 12 e 13 de 
março, o 3º ano do 
Curso Técnico de Me-
catrónica Automóvel 
visitou a capital espa-
nhola para conhecer a 
IFEMA (Institución Ferial 
de Madrid). No primei-
ro dia, passearam pela 
cidade e no segundo 
dia conheceram aque-
le que é uma das mais 
importantes feiras da 
Europa e que acolhe 
cerca de 3 milhões de 
visitantes. Os alunos da 
EPATV conheceram 
a Feira da Autome-

cânica, situada num 
espaço IFEMA que re-
cebe os mais variados 
setores: climatização, 
energias, eletricidade 
e eletrónica, seguran-
ça, novas tecnologias, 
salões de automação, 
entre muitos outros.

Acompanhados pe-
los professores Adelino 
Costa e António Alves, 
os alunos mostraram-se 
deleitados pela visita e 
experiência que se re-
velou deveras interes-
sante.

Nos dias 12 e 13 de 
março, a turma do Curso 
Técnico de Restauração 
– Cozinha/Pastelaria, 
participaram em várias 
actividades desportivas, 
na Estação de Monta-
nha – Manzaneda, em 
Espanha.    

No primeiro dia, de-
pois de chegar à Esta-
ção de Montanha, os 
alunos foram divididos 
em vários grupos para 
participarem nas diver-
sas atividades desporti-
vas, tais como futebol, 
natação, basquetebol e 
tiro com arco. 

O segundo dia ficou 
reservado para a prática 
do desporto de inverno, 

SKI. Os mais experientes 
puderam pôr logo em 
prática as suas capa-
cidades desportivas na 
modalidade referida. Os 
menos experientes tive-
ram, primeiro ,aulas par-
ticulares com professores 
de ski, para depois, livre-
mente, o poderem prati-
car.   

Foram dois dias de ati-
vidades desportivas mui-
to apreciadas por todos 
os participantes, os quais 
reconheceram que se 
promoveu o bem-estar 
pela prática desportiva 
de uma modalidade, 
até então desconhecida 
para a maior parte dos 
alunos participantes. 

Neurocientistas 
vêm à EPATV

Realizou-se, de 16 a 20 de Março de 2015, 
uma semana dedicada à interação ativa en-
tre os investigadores do Domínio das Neuroci-
ências do ICVS (Instituto de Investigação em 
Ciências da Vida e Saúde) e as escolas.

Assim, no dia 17 de março, a EPATV  e o Cur-
so de Técnico de Análise Laboratorial recebeu 
a Doutora Fernanda Marques.

O cérebro foi visto de uma perspetiva dife-
rente! Puderam visualizar modelos de cérebros 
de vários animais e perceber melhor a nossa 
anatomia. Adicionalmente, puderam perceber 
como funciona a dor, quantos tipos de dor exis-
tem e porque é positiva.

Na palestra, puderam ainda perceber 
como são testados os analgésicos antes de se 
tornarem medicamentos humanos e, no final, 
era geral a ternura para com os ratinhos “apre-
sentados”.

Feira 
Formativa 
e Eucativa 
4UMinho

A 13 e 14 de março, a EPATV fez-se 
representar na Feira Formativa e Edu-
cativa 4UMinho, através de degusta-
ção de  iguarias e uma demonstração 
de brigadeiros feita pelo formador 
pasteleiro João Freitas. A presença de 
representação foi garantida pelos alu-
nos do Curso Técnico de Restauração 
(Cozinha/Pastelaria e Restaurante/
Bar) e pelos docentes que fizeram a 
divulgação de cursos. 

5352

ESCOLA ESCOLA



DOIS PROJETOS EPATV com 
APROVAção Ilídio Pinho

A EPATV tem dois projetos 
do concurso anual Projeto “Ci-
ência na Escola”, aprovados 
pela Fundação Ilídio Pinho, dos 
Cursos de Técnico de Eletro-
tecnia e Técnico de Análise La-
boratorial: “REMOTE OPERATED 
VEHICLE LIFEGUARD” (ROVLG) 
– “A TECNOLOGIA AO SERVIÇO 
DA PROTEÇÃO DE PESSOAS”; 
e “MICROFOOD TEST”- “DETE-
ÇÃO DE MICRORGANISMOS 
INDICADORES DE ALIMENTOS 
SEGUROS PARA ESCOLHA DE 
FORNECEDORES SEGUROS”.

Este tipo de iniciativa visa 
motivar os alunos para a 
aprendizagem das ciências e 

para a escolha de áreas tec-
nológicas, ao estimular o inte-
resse em construir projetos ino-
vadores de caráter prático e 
multidisciplinar.

Esta já é a 12º edição do 
concurso, que este ano tem 
como tema principal “Ciência 
e tecnologia como resposta 
aos grandes desafios da So-
ciedade”, onde os concorren-
tes devem demonstrar através 
dos avanços da tecnologia a 
oportunidade de responder 
aos desafios da globalização 
social com base na ciência, 
primando pela criatividade, 
inovação e impacto social.

EsCOLA sEguRA
A Secção de Programas 

Especiais (SPE) do Destaca-
mento da GNR da Póvoa de 
Lanhoso tem como missão a 
prevenção de ilícitos. 

Os Programas Especiais en-
globam a estratégia organiza-
cional que permite à Guarda 
Nacional Republicana traba-
lhar em conjunto com a co-
munidade, no intuito de que 
através deste mútuo apoio, 
seja dada uma resposta eficaz 
aos problemas da sociedade.

Desde 2012 que a secção 
de Programas Especiais do 
Destacamento da GNR da Pó-
voa de Lanhoso tem efetuado 
várias actividades, no âmbito 
do policiamento comunitá-
rio e de proximidade, com a 
Escola Profissional Amar Terra 
Verde – Delegação de Ama-
res.

A EPATV – Delegação de Ama-
res abraçou o desafio proposto pela 
Maratona da Saúde e pelo Gul-
benkian Descobrir, este ano dedi-
cado ao tema da Diabetes. Numa 
primeira fase, foi lançado o desafio 
a todos os alunos, para que, e de 
acordo com as competências téc-
nicas de cada curso, as pudessem 
utilizar para a construção de um tra-
balho criativo e, simultaneamente, 
informativo acerca desta doença 
crónica. Com uma grande adesão 
por parte de todas as turmas e pro-
fessores para colaborarem neste 
projeto, os primeiros vídeos criados 
permitiram a nossa inclusão nos pri-
meiros 20 lugares, após um rigoroso 
processo de seleção por parte da 

organização, tendo em conta crité-
rios como criatividade, rigor na infor-
mação e metodologia utilizada. Na 
última fase, os 20 semifinalistas foram 
a votação, exigindo a mobilização 
de toda a comunidade escolar que, 
demonstrou um orgulho coletivo 
nesta vitória. Assim sendo, chega-
mos aos 10 finalistas, garantindo a 
primeira apresentação nos dias 28 
de fevereiro e 1 de março e no dia 
7 de março a apresentação pública 
do trabalho na Fundação Calouste 
Gulbenkian das alunas Márcia Soa-
res, Patrícia Antunes e Alda Veloso, 
do Curso Técnico de Comunicação 
e Marketing.

Aqui ficam os parabéns para as 
alunas, professores e à EPATV!

PROJETO CIÊNCIA EM CENA

Durante as campanhas 
de sensibilização, os alunos 
da EPATV de Amares distribu-
íram panfletos com conselhos 
de segurança especialmente 
concebidos para alertar as 
pessoas sobre a sua seguran-
ça. 

As questões de segurança 
não são da competência ex-
clusiva de determinada for-
ça de segurança, são uma 
responsabilidade de toda a 
comunidade, por isso é ne-
cessário empenhar toda a co-
munidade nestas questões.

Durante este período fo-
ram desenvolvidas, no con-
celho de Amares, diversas 
ações, em conjunto com alu-
nos da EPATV da delegação 
de Amares, das quais se des-
tacam as campanhas de sen-
sibilização e de prevenção de 
crimes na 3.ª idade realizadas 
aos Domingos, no final das 
missas, em todas as freguesias 
do Concelho de Amares e as 
campanhas de segurança e 
prevenção da criminalidade 
durante as festas de Santo An-
tónio.
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FEIRA DO 

De 16 a 22 de março, 
no galeria de arte e ofí-
cios em Ferreiros - Ama-
res, realizou-se a Feira 
do Livro de Amares, a 7ª 
Mostra Pedagógica, or-
ganizada pelo Município 
de Amares, em parceria 
com a Escola Profissional 
Amar Terra Verde - de-
legação de Amares e o 
Agrupamento de Escolas 
de Amares.

O evento teve como 
objetivo principal o de 
estimular o gosto pelo li-
vro e pela leitura, onde 
decorreram, também, 
várias iniciativas culturais 
e lúdicas ao longo des-
tes dias. A EPATV fez-se 
representar pelos cursos 
em diversas atividades, 
desde os mais pequenos 
aos mais adultos. 

É de salientar que o 
cartaz elaborado para 
a Feira do Livro esteve à 

responsabilidade do Cur-
so Técnico de Comuni-
cação e Marketing e da 
professora Sara Pimenta. 

Para o momento sole-
ne de abertura do even-
to, foi projetada e ilus-
trada uma fábula, pelo 
Curso Técnico de Co-
municação e Marketing, 
que foi escrita pelo do-
cente Carlos Barros e lida 
pela aluna Andreia Silva 
do Curso Técnico Auxiliar 
de Saúde- 3º ano. No fim, 
foi servido um porto de 
honra pelo Curso Técnico 
de Restauração (Restau-
rante/Bar). 

Um agradecimento 
especial aos docentes, 
Sara Pimenta, Joana Cer-
queira, Sónia Malheiro;,-
Joana Vilaverde e Marco 
Alves, por toda a orga-
nização, empenho, en-
volvimento e dinamismo 
nesta grande atividade.

Peddy Paper
O dia 18 de março de 2015 foi o dia escolhido 

para a primeira edição do “Peddy-Paper EPATV”. 
A turma finalista do Curso Técnico de Restaura-
ção (Cozinha/Pastelaria) 3º B, em conjunto com 
o grupo de Educação Física, realizaram esta ati-
vidade lúdica e de aprendizagem que se revelou 
bastante divertida para agrado de todas as tur-
mas participantes.

Os alunos foram submetidos a vários desafios 
fora e dentro do recinto escolar, onde, para além 
das perguntas de observação, houve também 
espaço para diversos jogos entre os percursos. 

O grupo de Educação Física congratula todas 
as turmas participantes pelo convívio promovido, 
e a turma organizadora pelo sentido de responsa-
bilidade e empenho revelado.

A Palavra
Já não quero dicionários 

consultados em vão. 
Quero só a palavra 

que nunca estará neles 
nem se pode inventar. 

Que resumiria o mundo 
e o substituiria. 

Mais sol do que o sol, 
dentro da qual vivêssemos 

todos em comunhão, 
mudos, 

saboreando-a. 

Carlos Drummond de Andrade

“Conversas na Quinta”

A EPATV  marcou presen-
ça, uma vez mais, na Feira 
do Livro de Amares, com a 
autora do livro “Conversas 
na Quinta”, Irene Ferreira, 
natural de Aboim da Nóbre-
ga. Tal como a própria re-
feriu, este é um livro para os 
mais pequenos, no qual são 
narradas conversas dos ha-
bitantes da quinta do João. 
Nele, pretende-se transmitir 
sentimentos como amizade, 
amor, respeito e tolerância, 
assim como o apelo à preser-
vação da natureza, mostran-
do o convívio feliz entre o ho-
mem e os outros seres vivos.

De forma natural e cheia 
de sabedoria e encanta-
mento, a autora presentou 
os alunos do Agrupamen-
to de Escolas de Gualdim 

Pais, com narrações que nos 
transportaram para o mundo 
do João. Atentas, as crian-
ças pediram mais histórias 
num momento em que a 
imaginação de cada um os 
transportava para os cená-
rios ilustrados, ou até outros, 
próprios da imaginação de 
cada um.

De forma a estimular a 
criatividade destas crianças, 
realizou-se uma atividade 
de expressão plástica, onde 
desenharam em papel de 
cenário personagens ou mo-
mentos das histórias apresen-
tadas que mais gostaram. No 
final, um mural cheio de his-
tórias em que desenhos indi-
viduais complementaram his-
tórias coletivas, aquelas que 
a autora tão bem narrou.

LIVRO DE AmAREs
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As histórias que encantaram pais e avós foram 
passando de geração em geração, antes mes-
mo de se dominar a leitura. Porém, este fabulo-
so mundo das estórias e mais histórias está longe 
de ser algo só para os mais novos. Através dele 
reencontramos a tradição oral de um povo que 
perdurou ao longo dos tempos, podendo viajar 
até aos serões à lareira, onde todos os elementos 
da família se deixavam encantar e sonhar, desde 
o benjamim ao “mais experiente”. Assim se trans-
mitiam as histórias, o conhecimento acumulado, 
as crenças, os mitos, os costumes e os valores a 
serem resguardados pela comunidade.

Inspirados por esta vontade de despertar tra-
dições e de tornar a narração de contos, um 
momento mágico também para o público com 
mais idade, a Delegação de Amares da EPATV 
decidiu lançar o desafio à organização da Feira 
do Livro de Amares de incluir um momento desti-
nado à partilha de estórias e mais histórias. A con-
cretização desta ideia só foi possível, pela pronta 
disponibilidade dos nossos convidados, mais con-
cretamente a Enfermeira Ana Paula Carvalho, a 
Enfermeira Maria do Carmo Silva e o Prof. Francis-
co Alves, a quem deixamos um agradecimento 
especial.

Como diz a narradora Clara Haddad, “o ato 
de narrar é um ato agregador de pessoas, é o 
exercício do encontro - consigo mesmo e com os 
outros”. O desafio está lançado, agora, cabe-te 
a ti decidir se aceitas mergulhar neste universo 
mágico das estórias e mais histórias...

sEssãO DE EsTóRIAs E 
mAIs HIsTóRIAs
PARA ADuLTOs

Este ano, um grupo de alunos fina-
listas do Curso Técnico Auxiliar de Saú-
de aventurou-se a apresentar no vasto 
programa da Feira do Livro de Amares, 
um exercício de teatro debate alusivo a 
duas temáticas atuais, a obesidade e o 
bulying em contexto escolar. 

Este breve exercício de debate tea-
tral, composto por 2 pequenas histórias, 
reproduz situações comuns no dia a dia 
dos adolescentes, com o objetivo de, 
através desta proposta elaborada por 
jovens para outros jovens, se promover 
a inquietação e o desconforto perante 
as realidades apresentadas em cena, 
procurando-se, junto do público presen-
te, sugestões de formas de atuação que 
possam modificar o desfecho das situa-
ções problemáticas geradas em cena. 

Este método do teatro debate, quan-
do aplicado à resolução criativa de 
problemas, em contexto escolar, per-
mite ajudar a mudar comportamentos 
através da identificação com as per-
sonagens e, por isso mesmo, assume-
se como uma forma de abordagem 
estratégica mais criativa e integradora, 
na medida em que os problemas dos jo-
vens passam a ser resolvidos com base 
nas perspetivas dos próprios jovens, con-
seguindo-se resultados mais consistentes 
e bem-sucedidos!

buLLyINg E ObEsIDADE
DOIs INgREDIENTEs ENVENENADOs

exerCíCio de teatro debate

CANguRu mATEmáTICO

PARTICIPAÇãO DA EPATV NA RObOPARTy 

A Escola Profissional Amar 
Terra Verde participou na 9ª edi-
ção da RoboParty 2015, que se 
realizou em Guimarães de 19 a 
21 de março e contou com mais 
de 140 equipas participantes. 
Nesta edição, a EPATV fez-se 
representar com duas equipas, 
uma da turma do 1º ano do 
Curso Técnico de Eletrotecnia 
e outra da turma do 2º ano do 
Curso Técnico de Mecatrónica.

A RoboParty consiste num 
evento pedagógico, duran-
te três dias e duas noites, para 

ensinar a construir robôs móveis 
autónomos, de uma forma sim-
ples, divertida e com acompa-
nhamento quer dos professores, 
quer por pessoas qualificadas 
da UM.

Os professores José Manuel 
Pontes e José António Dantas, 
que acompanharam os alunos, 
salientaram «a participação sig-
nificativa e entusiasta do gru-
po de alunos que se envolveu 
e cumpriu os objetivos, sempre 
com um comportamento apai-
xonado e construtivo».

Os alunos da EPATV participaram 
no concurso internacional Canguru 
Matemático, no dia 19 de março.

Este concurso “Canguru 
Matemático sem Fronteiras”, que 
teve lugar no mesmo dia em todos 
os 55 países participantes, contribui 
para a popularização e promoção 
da Matemática nos jovens.

Esta iniciativa tem como objetivo: 
estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; atrair os alunos que têm 

receio da disciplina de Matemática, 
permitindo que estes descubram 
o lado lúdico da disciplina; tentar 
que os alunos se divirtam a resolver 
questões matemáticas e percebam 
que conseguir resolver os problemas 
propostos é uma conquista pessoal 
muito recompensadora; aumentar 
todos os anos o número de 
participantes no concurso a nível 
nacional e tentar atingir as cotas de 
participação de outros países.

Alguns alunos e professores da EPATV, en-
tre os dias 21 e 27 de março, estiveram em 
Lecce, Itália, para debater o tema  “Aban-
dono escolar”. No âmbito do programa 
Erasmus +, algumas escolas de alguns paí-
ses (Itália, Noruega, Turquia, Letónia, Lituâ-
nia, Reino Unido, Grécia, Chipre e Bulgária) 
uniram-se para abordar a temática de de-
sistência da escola precocemente e en-
contrar algumas estratégias que possam 
minimizar o número de alunos desistentes 
ou potenciais alunos em risco de abando-
no escolar. 
O projeto, intitulado «High School Drop outs: 
“One is too Many”», pretende realçar a im-
portância do ensino, como um caminho a 
seguir para alcançar um futuro melhor! A 
realidade de cada um dos parceiros e as 
medidas implementadas para o combate 
ao abandono escolar constituem a ordem 
de trabalhos nas reuniões a realizar com a 
finalidade de, em conjunto, se encontra-
rem as estratégias mais eficazes. 
Neste primeiro encontro de alunos promo-

vido pelo Istituto di Instruzione Secondaria 
Superiore “Enrico Fermi”, de Itália, os estu-
dantes de cada um dos países parceiros, 
potenciais alunos de risco de abandono 
escolar, estiveram envolvidos em algumas 
atividades que tinham como objetivo evi-
tar o abandono escolar, bem como mo-
tivar os alunos para aprendizagem. Cada 
um dos países apresentou uma curta-me-
tragem, desenvolvida anteriormente, alu-
siva ao abandono escolar, sublinhando 
as diferenças entre um percurso com for-
mação ou sem formação; foram criadas 
equipas de trabalho com elementos de di-
ferentes nacionalidades que idealizaram, 
conceberam e apresentaram um poster 
sobre a temática.  
A troca de experiências, a partilha de 
objetivos, as emoções, o conhecimento, 
as relações multiculturais, os valores, as 
aprendizagens, o companheirismo, as ale-
grias, constituem as mais-valias da partici-
pação neste projeto!
grazie!

EPATV Em LECCE, ITáLIA
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A EPATV DECORA 
Os muNICÍPIOs DE 
AmAREs E
VILA VERDE
O “Pintar a Páscoa” este-

ve de volta, com a inaugu-
ração da IX edição em Vila 
Verde e da V edição em 
Amares. Esta é uma inicia-
tiva da EPATV em parceria 
com os Municípios, que con-
tou com a participação de 
cerca de 60 associações, la-
res, creches, escolas e juntas 
de freguesia do concelho 
de Vila Verde e 15 de Ama-
res. No Jardim da Praça do 
Município de Vila Verde e 
no Jardim da Câmara Muni-
cipal de Amares, construiu-
se uma decoração diversifi-
cada, com ovos originais e 
criativos que representam os 
participantes do concurso.

Para a inauguração deste 
evento, da parte da manhã, 
em Amares, contou-se com a 
presença da Diretora Pedagógi-
ca da EPATV, Sandra Monteiro, 
o Diretor da Escola Secundária 
de Amares, Pedro Cerqueira, o 
Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Amares, Jorge Tinoco 
Ferreira, e a Vereadora da Câ-
mara Municipal de Amares, Ci-
dália Abreu.

PINTAR aPáscoa

V EDIÇÃO EM AMARES

De tarde, marcaram 
presença o Diretor Ge-
ral da EPATV, João Luís 
Nogueira, a Vereadora 
da Educação, Cultura e 
Ação Social, Júlia Fernan-
des, o Vereador do Am-
biente, Patrício Araújo, o 
Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila 
Verde, Manuel Lopes, e 
o Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Verde, 
José Faria.

Os jovens voluntários do gru-
po EPAJUDA também participa-
ram na abertura do concurso 
com alegria e a animação foi 
promovida ao som das concer-
tinas, e através das brincadeiras 
do Palhaço, com a elaboração 
de flores, entre outras figuras, 
com balões para as crianças.

Ainda, os jovens voluntários 
venderam, junto do público pre-
sente, a Bolacha Solidária, como 
forma de angariação de verbas 
para a compra de bens alimen-
tares destinados aos cabazes de 
Páscoa. As exposições con-

tinuaram em exibição 
até ao dia 8 de abril, 
para que todos pudes-
sem votar e eleger o 
melhor ovo, tal como 
nos anos anteriores.

A Direção da EPATV 
agradece a todos os 
participantes e felici-
ta-os pela criatividade 
demonstrada.

IX EDIÇÃO EM VILA VERDE
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EPATV e
GNR de Braga

No dia 30 de março, o Curso Técnico 
de Restauração - Restaurante/Bar serviu 
um pequeno lanche pela manhã a 
um grupo de crianças que visitaram e 
participaram em algumas atividades 
promovidas pela GNR de Braga.

Em parceria com o município de Vila Verde 
e com a Biblioteca, a EPATV  comemorou o Dia 
Mundial da Árvore no dia 20 de março. Não só 
por ser uma Eco-Escola, existe a necessidade de 
consciencializar a população escolar para a im-
portância das árvores na natureza. Por outro lado, 
também se comemorou o Dia Mundial da Poesia 
e, para isso, promoveu-se a leitura, a escrita e a 
poesia.

Sob o tema “Arvores com Poesia”, os alunos da 
EPATV  participaram numa ação de reflorestação, 
em Prado, S. Miguel, e declamaram poemas alu-
sivos à temática, ação promovida pelo município 
de Vila Verde e pela Biblioteca Municipal de Vila 
Verde, com a demonstração de meios técnicos 
dos Sapadores Florestais, da Equipa de Interven-
ção Florestal (EMIF), do GIPS-GNR, dos BVVV e 
ICNF, numa ação conjunta de grande coopera-
ção e ação pedagógica para a população.

Ainda neste dia, os alunos plantaram duas ár-
vores autótones, no jardim da EPATV, com a ajuda 
do Diretor Geral da EPATV, João Luís Nogueira.

Dia da Árvore
e da Poesia

FEsTA DA PásCOA NA EPATV

A EPATV encerrou, dia 
20 de março, mais um pe-
ríodo de aulas, desta vez, 
para as férias da Páscoa.

O dia inicia-se com a 
Eucaristia Pascal, presidi-
da pelo padre António 
Rodrigues em Vila Ver-
de e pelo padre Aveli-
no Mendes em Amares, 
para alunos, professores, 
funcionários e membros 
da Direção.

Na Celebração de 
Amares houve um ritual 
especial para os alunos 
finalistas dos Cursos Téc-
nicos de Auxiliar de Saú-
de e de Comunicação 
e Marketing, com a bên-
ção das suas cartolas, 
como forma de desejar 
sorte para os seus futuros 
profissionais.

As celebrações foram 
alegradas pelo coro de 
alunos, previamente pre-
parados pelo professor 
Marco Alves e, no mo-
mento do ofertório, alu-
nos representantes de 
cada curso levaram al-
guns objetos simbólicos e 
o Diretor Geral da EPATV, 
João Luís Nogueira, carre-
gou o símbolo da escola.

Esta festa da Páscoa 
termina com o habitu-
al almoço, elaborado e 
servido pelos alunos dos 
Cursos Técnicos de Cozi-
nha / Pastelaria e Restau-
rante / Bar.
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EPATV na AgRO

DIRETOR gERAL DA EPATV RECEbE 
RECONHECImENTO DA AEVIVER

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de março a EPATV este-
ve inserida na 48º Feira Internacional de AgriCul-
tura, Pecuária e Alimentação – Agro – presente 
no Parque de Exposições de Braga. Esta represen-
tação fez-se através de refeições demonstrativas, 
do trabalho efetuado pelo Curso Técnico de Res-
tauração, e provas de licores com patrocínio da 
empresa “Ferreira Duque”.

Ao Diretor Geral da EPATV, João Luís, da EPATV, 
juntaram-se Luís Ferreira, Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ricardo 
Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, 
Carlos Oliveira, Presidente da InvestBraga, Hum-
berto Carlos, Administrador do Paque Exposições 
de Braga, Sr. D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, 
e Carvalho Guerra.

A EPATV aproveita, desta forma, para divulgar 
os cursos da Oferta Formativa e mostrar o que de 
bom se faz na Escola Profissional Amar Terra Ver-
de.

No dia 10 de abril, a 
EPATV acolheu o Seminário 
da União de Exportadores 
da Comunidade de Paí-
ses de Língua Portuguesa 
(UE-CPLP) que reuniu uma 
grande quantidade de 
empresários e instituições 
ligadas à exportação.

À mesa estavam senta-
dos: Mota Alves, Coorde-
nador da Atahca; José Mo-
rais, Presidente da AEVIVER; 
José Lobato, Secretário-
Geral da Confederação 
Empresarial da CPLP; An-
tónio Vilela, Presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
Verde; Mário Costa, Pre-
sidente da UE-CPLP; João 
Luís Nogueira, Diretor Geral 
da EPATV; e Orlando Car-
valho, representante Norte 
da EU-CPLP.

Neste evento, a Asso-
ciação Empresarial de Vila 

Verde (AEVIVER) atribuiu 
o título de Sócio Honorário 
ao Diretor Geral da EPATV, 
João Luís Nogueira, pelos 
serviços e contributos que 
tem prestado à AEVIVER. 
Este é o primeiro reconhe-
cimento do género conce-
dido por esta associação 
e João Luís Nogueira mos-
trou-se honrado com tal 
distinção.

Como empresário de 
exportação, o Diretor Ge-
ral da EPATV revelou alguns 
testemunhos de viagens a 
África e compromete-se 
a levar à Guiné um novo 
projeto, no próximo dia 25, 
com a União de Exportado-
res da CPLP.

«Vou entregar a cana 
e ensinar a pescar. No fun-
do faço exportação de 
conhecimento» - termina 
João Luís Nogueira. 1 Para consultar o documento na integra: 

http://www.eaea.org/media/projects/eaea-coordinated-projects/renewal/6.2.4-renewal_se-meeting-report-pt.pdf

AAo longo dos tempos, apesar 
de muitas intermitências, temos 
procurado criar receitas para di-
namizar e incentivar a formação 
ao longo da vida como um dos 
elementos chave para o sucesso 
pessoal, social, profissional para 
nos tornarmos cidadãos cada vez 
mais ativos e aprendentes.

Para executar a receita, antes 
de mais, é preciso elencar os in-
gredientes… mas aqui começa a 
primeira dificuldade: quais são os 
ingredientes? Ao longo dos anos 
várias teorias, metodologias foram 
aplicadas, restruturadas mas há 
problemáticas que se mantêm: o 
insucesso e abandono escolar; os 
níveis de qualificação da nossa 
população adulta continuam bai-
xos; a participação social precisa 
ser incentivada…

Portanto, será que existe uma 
receita ou será que os ingredien-
tes podem ser muitos mas a recei-
ta só cada indivíduo a pode exe-
cutar? 

No último número da  Revista 
TER foi apresentado o projeto Re-
newal – Regional Networking for 
Adult learning in europe, no qual a 
EPATV foi convidada a participar, 
deste projeto surge agora o rela-
tório sintese1   em que são apre-
sentadas boas práticas ao nível 
da Educação de Adultos,  assim 
como as principais recomenda-
ções para o trabalho a este nível, 
que apresentaremos de seguida.

A
CONSTRUÇÃO

Rosa Vieira
Coordenadora do CQEP
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A EPATV apresentou 
o seu projeto ao 
nível das boas 
práticas (p. 10):

“o projeto reneWaL tem como objetivo 

fortalecer a agenda europeia para a educação 

de adultos nas regiões sul e Leste europeu, 

ou seja, onde os índices de participação na 

educação de adultos (ea) são baixos e onde 

há menos infraestruturas. este objetivo será 

alcançado através da análise do seu conceito e 

impactos nos representantes das organizações 

de ea das duas regiões, dando-lhes a 

oportunidade de discutir os principais desafios 
e possíveis desdobramentos da iniciativa da 

ue. ao mesmo tempo, pretende-se criar um 

debate e um espaço para as partes interessadas 

para troca de  experiências e competências. 

o projeto vai, assim, facilitar e impulsionar 

a transferência de inovação e melhorar a 

cooperação da sociedade civil nestas duas 

regiões”. (p.4)

Deste projeto, surgem refletidas neste relatório 
um conjunto de recomendações para a 
educação de Adultos (p.12-13):

Validação das aprendizagens formais, 
não formais e informais é essencial 
para o desenvolvimento da Educação 
de Adultos (…).

Participação deve ser encorajada: 
através do foco nos benefícios da 
aprendizagem, campanhas de Media 
que reforcem a participação ativa 
devem ser perseguidas; também, 
metodologias não formais (como 
os sistemas de validação) – que 
aumentam a motivação dos indivíduos 
por valorizarem o que estes sabem 
– devem ser considerados como 
prioritárias para os governos;

Lobbying para a Educação de Adultos 
é decisivo: a Educação de Adultos é 
vital para o desenvolvimento humano. 
Assim, deve ser tida em consideração 
como qualquer outro setor da 
educação. (…);

Dar suporte à contínua atualização e 
formação, bem como à aprendizagem 
de pares entre staff ligado à Educação 
de Adultos é também importante (…);

1
2

3

4

todos o que desenvolvem trabalho ao nível 
da educação de adultos sentem necessidade de 
perceber o caminho a traçar e, neste sentido, surgem 
um conjunto de ideias que podem orientar o trabalho 
das entidades promotoras de educação de Adultos e 
a Sociedade civil ( p.13):

Redação e edição final por:
Susana Oliveira, Instituto de Inovação
e Desenvolvimento Social
(KERIGMA) - com a cooperação do 
consórcio RENEWAL
Coordenação do projeto:
European Association for the Education of 
Adults, EAEA
Rue de l’Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium
Design e edição:
Serena Gamba
www.serenagamba.com
A tradução de Inglês:
Equicelos, Barcelos, Portugal
Crédito da foto:
Joana Carvalho, Kerigma
© RENEWAL
Bruxelas, 2014
Com o suporte do Programa Lifelong 
Learning da União Europeia
- 538481-LLP-1-2013-1-BE-GRUNDTVIG-GAM
“Este projeto foi financiado com o suporte 
da Comissão
Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor,
e a Comissão não pode ser responsabilizada 

Estabilidade nas políticas de Educação de 
Adultos- é comum o entendimento que as 
estratégias e políticas relacionadas com a 
Educação de Adultos precisam de algumas 
adaptações ao longo do tempo, de forma a 
seguirem as tendências globais e europeias (…);

Colocar o foco nos benefícios da aprendizagem 
– toda a atividade de aprendizagem deve 
ser focada em ver a aprendizagem como 
uma ferramenta poderosa para construir 
uma identidade no mundo, o sentimento de 
pertença, como participar ativamente em 
cada decisão como cidadão. Estes princípios 
devem guiar os promotores, decisores políticos, 
coordenadores nacionais e deve ser incluído 
em todos os percursos de aprendizagem”.

5

6

“Desenvolver ações de formação comuns para 
os promotores;

Desenvolver um Plano de Disseminação das 
boas práticas – por exemplo, Validação das 
aprendizagens formais, não formais e informais 
de Portugal – e encorajar a transferência de 
conhecimento e experiências (com o suporte 
de organizações guarda-chuva como a EAEA, 
por exemplo);

Trabalhar na qualidade da Educação de 
Adultos (isto pode ser feito juntando experiências 
dos diferentes países e tendo o suporte ou 
acreditação da EAEA);

Juntar uma plataforma de Educação de Adultos 
do sul da Europa, que possa encontrar-se com 
regularidade e assegurar o cumprimento das três 
sugestões de networking dadas anteriormente.”

Deste relatório, surgem muitas sugestões para a 
educação de Adultos. No entanto, é fundamental 
refletir sobre o caminho que queremos construir. É 
fundamental valorizar o que já sabemos, a educação 
de adultos é essencial para a construção de uma 
sociedade ativa e consciente do seu papel. A 
cidadania ativa é fundamental numa cultura de 
desenvolvimento proativo numa perspetiva do adulto 
aprendente. ■

1
2

3
4
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AlExANDREPauloVieira Silva

consideras que o teu percurso escolar na 
ePAtV te preparou para as exigências do 
mercado de trabalho?
Sim, sem dúvida, quando acabei o curso 
já sabia o que me esperava lá fora. Isto 
graças à experiência que ganhei na 
escola e através de atividades e estágios.

Decidiste fazer um estágio internacional. 
Porquê?
O estágio vai desenvolver-se em Espanha, 
no Restaurante Quique Dacosta. Decidi 
fazer este estágio porque, sendo fora de 
Portugal, vou conhecer uma nova cultura 
gastronómica, muito mais extensa.
Este estágio vai permitir-me adquirir novos 
conhecimentos, desde novas técnicas, 
ingredientes e sabores. Posto isto, volto 
para Portugal e coloco em prática os 
novos saberes.
Além disso, este é um restaurante de três 
estrelas Michelin, penso e espero que isso 
me enriqueça o currículo.

Se surgir a oportunidade de ficar a 
trabalhar no país em que irás desenvolver 
o estágio, aceitas o desafio?
Depende das condições que me 
oferecerem. Mas era certamente um 
desafio que gostava de aceitar.

Além da formação profissional, valorizas a 
formação contínua ao longo da carreira?
Sim, sem dúvida. Penso que, se quisermos 
ter uma boa carreira profissional, nunca 
podemos parar de estudar e de querer 
saber mais. O saber não ocupa lugar…

o que vês no futuro?
Um longo caminho a percorrer, cuja 
meta seria um dia chefiar uma cozinha 
de restaurante e ganhar várias estrelas 
Michelin. O restaurante idealizado seria no 
norte de Portugal e primaria pelo uso de 
produtos locais.

Darias algum conselho aos alunos que 
percorrem o mesmo caminho que fizeste?
Ter a ambição de querer sempre mais. 
Se gostam mesmo de cozinha, nunca 
parem, “porque parar é morrer”. Estudem 
e trabalhem o máximo que puderem e 
a isso juntem humildade e garanto que 
terão um bom futuro.

Paulo vieira, 19 anos, ex-aluno 

do Curso técnico de restauração 

(Cozinha/Pastelaria), estagiou e agora 

trabalha na conceituada bholding 

Catering (do restaurante rio’s).
consideras que o teu percurso escolar na 
ePAtV te preparou para as exigências do 
mercado de trabalho? 
O percurso escolar na EPATV foi essencial para 
a aquisição de conhecimentos-base, sendo 
estes indispensáveis às exigências do mercado 
de trabalho (ritmo de trabalho, organização e 
conhecimento).

Decidiste fazer um estágio internacional. 
Porquê?
Decidi fazer o estágio internacional no 
restaurante Quique Dacosta com o objetivo 
de expandir os meus conhecimentos e 
técnicas. Este estágio consiste numa constante 
aquisição de conhecimentos, seja através da 
população, cultura e tradições do local, ou 
dos responsáveis pela nossa formação.
A sabedoria expande-se além das fronteiras, 
ou seja, de país para país, quantos mais 
puder explorar, mais posso reter em saberes 
diferentes.

Se surgir a oportunidade de ficar a trabalhar no 
país em que irás desenvolver o estágio, aceitas 
o desafio?
Trabalhar no estrangeiro é uma questão que 
requer muita reflexão, mas, se as condições 
forem boas, se a relação com a equipa 
for saudável e se nos sentirmos felizes, sim, 
aceitaria o desafio.

Além da formação profissional, valorizas a 
formação contínua ao longo da carreira?
A formação constante na nossa área é 
essencial. Sem ela não conseguimos evoluir 
e acompanhar novas descobertas, técnicas 
e alimentos. Da mesma forma, é importante 
conhecer os trabalhos de outros chefes, para 
fazer progredir o nosso trabalho.

o que vês no futuro?
Como já referi anteriormente, a formação é 
tudo, por isso pretendo continuar a trabalhar 
com chefes que me fascinam, tais como Alain 
Ducasse, Heston Blumenthal, entre outros. E 
ainda, se surgir a oportunidade, estudar na Le 
Cordon Bleu.

Darias algum conselho aos alunos que 
percorrem o mesmo caminho que fizeste?
Não desistam daquilo que acreditam. Poderá 
haver muita gente, ao longo da carreira, que 
vos diga que não gosta do vosso trabalho. Se 
assim acontecer, continuem a lutar, motivem-
se através de um pensamento, uma memória 
ou até uma pessoa.

a  lexandre silva, 18 anos, colega de 

curso do Paulo, estagiou no restaurante 

belcanto e continua a trabalhar no 

prestigiado Grupo José avillez.
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sional, certamente poderão existir 
exceções, mas terão de ser cum-
pridas. 

A escola transmite conheci-
mento, regras e condutas. Um 
aluno só terá sucesso se for acei-
te pelas suas capacidades profis-
sionais e éticas. Por outro lados, 
nós, professores, também sabe-
mos que as atitudes e os padrões 
de comportamento influenciam 
significativamente os resultados 
escolares. No entanto, a escola 
deve educar e garantir que todos 
usufruam desse direito, pois a in-
disciplina afeta o normal desen-
rolar das atividades, e não fazer 
nada seria adiar o problema. É a 
pensar nos alunos e no papel im-
portante da escola na vida dos 
alunos que se cumprem as regras.

Um professor de Matemática, 
por exemplo, quando ensina a 
resolver equações do segundo 
grau, ensina a realizar um conjun-
to de operações que conduzem 
a equações equivalentes cada 
vez mais simples e que permitem 
finalmente, determinar os elemen-
tos do conjunto solução. Quando 
ensinamos a fórmula resolvente, 
aplicam-na sem primeiro pensa-
rem se existe um processo mais 
simples de resolução, podendo 
muitas vezes aumentar o grau de 
exigência do exercício. 

Deve, então, chamar-se a 
atenção dos alunos para este 
facto e dizer-lhes que, sempre 
que possível, devemos poupar 
energia e lápis. Este conjunto de 
regras, quando seguidas religio-
samente, em poucos passos atin-
gem o objetivo. Por outro lado, se 
as regras não forem seguidas, o 
caminho poderá ser mais longo e 
cansativo, mas o objectivo pode-
rá ser alcançado na mesma. 

Na sala de aula, existem outras 
regras que devem ser cumpridas, 
mas será que estamos a respeitar 
a identidade do jovem? Será que, 
por exemplo, a regra dos alunos 
não poderem usar chapéu ou 
boné dentro da escola contribui 
para que estes tenham melhores 
notas? ■

A sociedade evoluiu… será que a 
escola acompanha este processo 
de evolução ou ainda se rege 
pelas mesmas regras de há dez 
anos atrás?

As regras
foram feitas
Para serem

CumPridas?

Li recentemente que não é 
fácil uma criança perceber a im-
portância da escola no seu futu-
ro profissional. No seu sucesso es-
colar, podem ser determinantes 
os 4Ps : os Pais, os Professores, os 
Pediatras e os Psicólogos. Se, por 
um lado, os pais têm o dever de 
criar as condições para um bom 
aproveitamento, os professores 
têm a obrigação de aumentar o 
conhecimento aos seus alunos, 
os pediatras terão de promover 
a saúde das suas crianças e os 
psicólogos saberão combater 
a ansiedade e o stress que os 
acompanha. 

No entanto, a escola tem 
o papel principal. A escola é, 
antes de mais, um lugar de tra-
balho, que envolve esforço e 
dedicação, e onde as crianças 
passam a maioria do seu dia. 
Mas a escola tem regras, regras 
necessárias, para o seu funcio-
namento, para orientar os seus 
alunos para o sucesso escolar e 
consequente realização profis-

Paula Costa
Docente da EPATV
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«Temos de
nos tornar na mudança
que queremos ver.»

Mahatma Gandhi

Ao longo dos últi-
mos anos, têm-se dado 
passos importantes na 
luta contra a fome, no 
sentido de alcançar a 
segurança alimentar 
para todos e de se 
assegurar uma realiza-
ção do direito a uma 
alimentação adequa-
da. No entanto, apesar 
do caminho a percorrer 
ainda se apresentar 
longo e atribulado, 
muitos têm sido os alia-
dos a lutarem por estas 
causas! Mais do que 
inventar novas solu-
ções, o caminho talvez 
passe por aproveitar os 
recursos já existentes 
e reorganizá-los em 
função das realidades 
e das necessidades!

Segundo dados 
recentes do movimen-
to Zero Desperdício, 
estima-se que cerca 
de 360 mil portugueses 
passem fome e que, 
todos os dias, 50 mil 
refeições sejam desper-
diçadas de norte a sul 
do país. O que parece 
haver a mais num lado 
está seguramente a fal-
tar noutro. O objetivo/
missão da Associação 
DariAcordar, mento-
ra deste oportuno e 
criativo movimento, 
que surgiu a 16 de abril 
de 2012, é precisamen-
te procurar equilibrar 
esses dois lados da 
sociedade atual. A 
sua forma de atuação 
consiste em aventurar-
se a aproveitar os bens 
alimentares que outrora 
acabavam no lixo, no-
meadamente comida 

cujo prazo de validade 
se aproxima do fim, ou 
que simplesmente não 
foi exposta nem este-
ve em contacto com 
o público, fazendo-os 
chegar a pessoas que 
dela necessitam.

Numa reportagem 
recente na revista 2, do 
PÚBLICO, foi partilhado 
que só no setor agroa-
limentar, “somando as 
77 mil toneladas per-
didas na indústria que 
processa os alimentos, 
entre o campo e as fá-
bricas, desperdiçam-se 
no total 409 mil tonela-
das por ano. Pondo as 
coisas em perspetiva: 
a comida desperdiça-
da daria para encher 
os 320 mil contentores 
de lixo que existem no 
país”.

Foi também neste 
sentido que surgiu em 
2011 o projeto RE-
FOOD, uma organiza-
ção sem fins lucrativos, 
com a missão “aprovei-
tar para alimentar” e 
que pretende recolher 
os excedentes alimen-
tares nos estabeleci-
mentos de restauração 
para assim ajudar a 
alimentar a população 
mais carenciada de 
norte a sul do país. Este 
projeto conta já com 
a adesão de várias 
cidades, tendo sido 
a cidade de Braga a 
última a aderir a esta 
causa solidária. 

O aumento do índi-
ce de desperdício tem 
levado à necessidade 
de consciencializar 
toda a população, prin-

cipalmente as crianças, 
sobre a importância 
do reaproveitamento 
dos alimentos. É, desta 
forma, urgente inserir 
práticas sustentáveis 
na escola, desenvol-
vendo competências 
nos nossos alunos que 
contemplem a preo-
cupação ambiental. O 
desafio não é assim tão 
difícil! Mobilizemo-nos 
então para dar alguns, 
pequenos, passos nesse 
sentido, pois como já 
dizia Mahatma Gandhi, 
temos de nos tornar na 
mudança que que-
remos ver! Uma boa 
forma de começar este 
processo de mudança 
pode ser através do 
próprio ensino e apren-
dizagem, sendo de 
suma importância os 
modelos que passamos 
uns aos outros. Alguns 
exemplos disso são 
informar sobre a impor-
tância do reaproveita-
mento dos alimentos; 
explicar como reapro-
veitar esses alimentos 
com fim de evitar 
desperdício; trabalhar a 
educação ambiental, 
desenvolvendo uma 
boa alimentação; e 
diminuir a quantida-
de de alimentos que 
colocamos diariamente 
no lixo.

Perante esta alar-
mante realidade, 
impõem-se grandes 
mudanças, porque o 
nosso futuro depende 
das atitudes que toma-
mos hoje! E tu? Queres 
fazer parte desta mu-
dança?! ■

Joana Gomes
Joana Vilaverde Rocha

Departamento SPO
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AAprenda a esculpir 

a sua silhueta com 

o instrumento mais 

poderoso - o

exercício físico.

Ser ativo fisicamente é um 
dos passos fundamentais 

para ser saudável e ter uma 
silhueta invejável.

Se se tem esquecido disso, 
está na altura de começar o 

seu treino. 
está PreParado?

SIGA AS NOSSAS DICAS E 
ATINJA OS SEUS OBJETIVOS 

COM SUCESSO.

ComeCe já hoje

O EXERCÍCIO FÍSICO REDUZ 
A PRESSÃO ARTERIAL

MELHORA O NÍVEL DE 
COLESTEROL;

PRESERVA OU POTENCIA 
A MINERALIZAÇÃO ÓSSEA;

REDUZ O RISCO DE CANCRO 
DO CÓLON E DA MAMA NAS 

MULHERES. 

CONTRIBUI PARA A 
PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO 

COGNITIVA;

DIMINUI O RISCO DE DE-
PRESSÃO E DE DEMÊNCIA;

DIMINUI O STRESS;

MELHORA A QUALIDADE DO 
SONO.

a fazer desporto

1

2

3

INTEgRAR NO
QuOTIDIANO

Seja egoísta e guarde, pelo menos, duas 
horas por semana para se dedicar ao 
desporto. Durante esse tempo, esqueça 
a família, o trabalho e os amigos. A reor-
ganização do tempo é o primeiro passo 
para tornar o exercício físico uma das 
suas prioridades.

gANHAR ENERgIA
E PERDER PEsO

O exercício físico melhora a qualidade de 
vida. Os músculos tornam-se mais fortes e 
mais capazes de responder ao esforço 
que lhe é exigido no dia a dia.

PRImEIROs 
REsuLTADOs

Basta um mês para começar a sentir os 
benefícios da prática de exercício físico. 
«Os que se sentem mais rapidamente são 
o aumento da tonicidade cutânea e a 
diminuição da falta de ar. Em simultâneo, 
o quotidiano torna-se mais agradável, 
o futuro faz mais sentido, há um desejo 
crescente de se fazer coisas e adota-se 
uma mentalidade de vencedor», esclare-
ce Christophe Delong.

Glória Lago
Docente da EPATV

4

5
6

PARA 
EmAgRECER

O exercício combinado com dieta é a 
melhor receita para a perda de peso». 
As modalidades que envolvam os gran-
des grupos musculares são as que melhor 
contribuem para o emagrecimento.  «A 
bicicleta, as aulas de dança, a corrida 
e a marcha são bons exemplos de ativi-
dades que ajudam na perda da massa 
gorda». CORRIgIR ZONAs 

PRObLEmáTICAs 
Fazer apenas exercício localizado não 
é a solução para perder peso nas zonas 
problemáticas. É um mito, o corpo huma-
no não consegue eliminar os depósitos 
de gordura que envolvem os músculos 
que estamos a trabalhar. O dispêndio 
energético associado a qualquer exercí-
cio faz com que exista um emagrecimen-
to generalizado.

mIssãO 
TONIFICAR

É para este objetivo que são importantes 
os exercícios localizados. Os exercícios 
que melhor tonificam o corpo são aque-
les que promovem um aumento da mas-
sa muscular. Os localizados numa deter-
minada região muscular acabam por ser 
mais intensos e provocar maior estímulo 
nessa área, contribuindo para o aumen-
to da densidade dos músculos aí locali-
zados. 7
8

9

ELImINIAR
CELuLITE

Os exercícios para atenuar a celulite são 
os mesmos referidos para emagrecer, 
embora os que aumentam o tónus mus-
cular também sejam muito importantes.

mAIs AÇãO,
mELHOR ALImENTAÇãO

Existem alguns estudos científicos que 
atestam esta evidência. As pessoas que 
praticam atividade física tendem a ado-
tar outros comportamentos saudáveis, 
como não fumar, uma alimentação mais 
correta e um sono mais regular.

HIDRATAÇãO 
máxImA

Esqueça a ideia de que beber água du-
rante a prática de exercício físico faz mal. 
É importante não esperar por ter sede. As 
necessidades de água são permanentes 
e alguns estados de fadiga estão direta-
mente associados. ■
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Workshop de Dança Cigana

Criada com passos que misturam a 
alegria da Rumba, o molejo da Salsa, a 
força do Flamenco e o mistério da Dança 
do Ventre, a Dança Cigana tem como 
prioridade despertar a sensualidade e a 
feminilidade na dançarina.

A Dança Cigana não só faz bem ao 
corpo, mas também à alma...

É formada por vários ritmos e 
coreografias diferentes, cada qual 
com seu significado, num composto de 
leveza, alegria e sentimentos, a melhor 
forma de expressão da cultura e magia 
desse povo!

Cada movimento e coreografia 
contam a história dos ciganos e possuem 
sempre um significado místico e espiritual.

Os seus movimentos podem expressar 
sensualidade, amor, raiva, alegria ou 
tristeza com a graça de uma dança 
bonita, atrativa e muito exótica.

Desenvolve ao dançarino a 
coordenação motora e pode alongar e 
fortalecer os músculos.

Também evita o stress, aumenta a 
alto-estima e a sensualidade.

Foi tudo isto que o Epadança tentou 
transmitir e dar a conhecer no workshop 
de Dança Cigana, inserido no Projeto 
Erasmus +, no dia 23 de março.

No final, as diferentes culturas uniram-
-se com o objetivo de ensinar/aprender 
este ritmo, resultando num convívio 
bonito e de partilha. ■

Gabriela Rodrigues
Glória Lago
Docentes da EPATV

1º encontro de dança – eb 2, 3 
Gil Vicente - Guimarães

Realizou-se, no dia 4 de fevereiro, o 
“Encontro de Abertura” da modalidade 
de Atividades Rítmicas Expressivas, em 
Guimarães. Este encontro local tinha 
como objetivos o convívio entre todos 
os participantes destas atividades, 
bem como o contacto com diferentes 
formas de dança, ministradas por 
diferentes professores. A nossa escola, 
contou com a participação de mais 
de 20 alunos, sendo que muitos deles 
contactaram pela primeira vez com a 
realidade do desporto escolar. 

2º encontro de dança - e.S. Vila 
Verde

Realizou-se no dia 11 de março, no 
pavilhão da Escola Secundária de Vila 
Verde, o segundo encontro do CLDE 
Braga, da modalidade de atividades 
rítmicas expressivas. Esta competição 
contou com a presença de 12 grupos 
de diferentes escolas, um dos quais da 
nossa escola. Estes encontros visam em 
termos desportivos, encontrar os quatro 
grupos que representarão o CLDE 
Braga na fase regional. 

O próximo encontro local realiza-se 
no centro de Braga e irá reunir todas as 
escolas do distrito.

Contamos com apoio de todos!

E não se esqueçam, quem dança é mais FELiZ!

DEsPORTO EsCOLAR
Atividades Rítmicas e Expressivas

EpadanÇa
Parece tão simples. E, ainda assim, é um 

conceito tão distante.
O ato de sonhar é humano.  Isso é inquestionável. 

Desde cedo, ainda crianças, sonhamos. E, por 
vezes, perseguimos, durante uma vida inteira, um 
desses remotos sonhos.

Aliás, desde que nos conhecemos como 
raça que sonhamos. O Homem sonha com o 
Desconhecido. O Homem sonha com o Amor. O 
Homem sonha com o Conhecimento. Em suma, 
grandes obras se conseguiram graças aos sonhos 
do Homem. E o sonho evoluiu connosco.

Porém, é um conceito distante à maioria, pois 
está ausente que qualquer partícula material.

Todavia, o sonho é tão real no momento da 
sua conceção, como quando consegue tomar 
uma forma. A única diferença é a fé com que 
se agarra, a força com que se acredita e a 
perseverança com que se luta.

Por conseguinte, cada um destes voluntários é 
uma partícula material de um sonho comum – O 
Sonho por um mundo melhor.

Estes jovens sonham e acreditam. Os jovens 
voluntários concretizam e dão corpo ao sonho. 
Fazem-no crescer. Fazem-no mover. Dão-lhe a 
forma concreta que o transfere da dimensão 
ilusória para a realidade concreta.

Os sorrisos, a animação, o apoio, e muito mais, 
por vezes, simplesmente concertado num simples 
gesto, são partículas de um sonho que se espalha 
no coração daqueles que acreditam num futuro 
mais solidário.

Bem hajam. ■

“Deus quer , 
o Homem sonha , 
a Obra nasce.”

Ser voluntário não é só sonhar com um mundo 
melhor, 
Mas é realmente um ato de grande amor,
 É praticar o bem sem olhar a quem e ver 
sempre um sorriso na cara de alguém.
Ser voluntário não tem limite de idade, é 
ajudar quem precisa e ser essa a razão da tua 
felicidade. 

É contribuir para uma sociedade mais justa 
e solidária, não num só dia, mas sim na tua 
rotina diária. 

Ser voluntário é uma experiência 
enriquecedora e de crescimento pessoal.
É sentir-se sempre alguém especial!

Filipa Costa
técnico de restauração/cozinha b 3º ano

Margarida Mota Lopes
(Coordenadora do Grupo EPAJUDA)

Fernando Pessoa
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Esforço Voluntário 
A cada esquina uma boca com fome,
A roupa já fraca e rota pelo tempo.
A solidão e a tristeza no pensamento
De cada rosto que deste mal padece.

Eis que surgem pessoas com coração
E força de vontade; que passam dias, chuva,
Vento, sol e fins de semana sempre em ação
Para verem um sorriso final.

Estes, ninguém os conhecem
São sobras brancas que não querem reconhecimento,
Apenas os sorrisos de contentamento
Dos que mais necessitam de um carinho.

Estes anjos vindos de algures
Dão dias inteiros, noites e horas que podiam
Ser de descanso, para verem sorrisos verdadeiros
E lágrimas de felicidade no rosto daqueles que
Recebem alimentos como presente.

Isto é uma das formas de descrever o que é ser 
voluntário!

Pedro barbosa – técnico de restaurante/bar 2º ano

Se Ajuda precisar, com o Grupo 
EPAJUDA pode Contar

O grupo EPAJUDA
É um grupo sem “mania”
Que enche os corações de muitas pessoas
Cheios de amor e alegria.

Devemos ajudar 
As pessoas mais necessitadas
Com um gesto de amor
Para elas ficarem animadas.

Ajudar pessoas
Com sentimento profundo
Tanta miséria e pobreza
Existem no Mundo.

Ajudar pessoas
Ao longe já se vê
Pode contar com a ajuda
Do voluntariado da EPATV.

Empenho
Partilha
Apoio
Juventude
união
Dádiva
Animar

O voluntariado é dar uma parte de nós,
Bons exemplos e boa vontade
Para melhorar os males da vida
E repartir com eles a felicidade.

Quem tem muito não é rico.
Rico não é quem tem mais,
A riqueza sem solidariedade
É pobreza de valores espirituais.

Francisco emanuel Silva
técnico de eletrotecnia 3º ano

“EPAJuDA E O 
AmbIeNte”
ePaJuda renova a 

participação no projeto 

“roupas usadas não estão 

acabadas”

O grupo EPAJUDA, no âm-
bito da Eco-Escola, inscre-
veu-se, novamente, no pro-
jeto “Roupas Usadas Não 
Estão Acabadas”, cujos ob-
jetivos apresentam um cariz 
ambiental e social.

Efetivamente, este proje-

CAmPANHA “PAPEL 
Por ALImeNtoS”
o grupo ePaJuda 

alia, mais uma vez, 

a vertente ambiental 

com a veia solidária e 

humanitária.

Nesta medida, o gru-
po de jovens voluntários 
colabora com o Banco 
Alimentar na Campa-
nha “Papel por Alimen-
tos”.

Com efeito, esta cam-
panha trata-se de uma 
ação promovida pela 
Federação Portuguesa 
dos Bancos Alimentares, 
em que todo o papel 
recolhido é convertido 
em produtos alimenta-
res a distribuir pelos mais 
carenciados, sendo que 
uma tonelada de pa-
pel equivale a 80 euros 
para a compra de bens 
alimentares essenciais 
para o Banco Alimentar.

Assim, os voluntários 
do grupo EPAJUDA en-
volveram-se ativamen-
te na recolha de papel 
(jornais, revistas, folhe-
tos), tarefa que decorre 
desde o dia 23 de feve-
reiro até finais de maio, 
com o intuito de, pelo 
menos, atingirem uma 
tonelada de papel re-
colhido a entregar ao 
Banco Alimentar.

ePANImA – 
EPAJuDA ANImA O 
LAR DE VALbOm DE 
s. PEDRO
No âmbito do projeto 

“Sénior Itinerante”, de-
senvolvido pela Santa 
Casa de Misericórdia 
de Vila Verde, o grupo 
EPAJUDA foi convida-
do a participar na festa 
“Cantar as Janeiras” no 
Lar de Valbom de S. Pe-
dro.

Com efeito, tal como 
as atividades anterior-
mente desenvolvidas 
neste âmbito, os jovens 
voluntários espalharam 
animação e música, 
dançando ao som das 
concertinas com a po-
pulação sénior, marcan-
do, assim, um momento 
de alegria, convívio e 
partilha intergeracional.

EPATV PROmOVE 
REFLExãO sObRE 
“O ENsINO PúbLICO 
e PrIVADo: QUe 
DeSAFIoS?”
No dia 24 de fevereiro, as 

deputadas eleitas pela es-
cola, nomeadamente Ra-
quel Pinheiro Cerqueira, Tâ-
nia Gonçalves Barros e Ana 
Carina Gomes Sousa, do 
Curso de Técnico de Secre-
tariado, acompanhadas 
pelas docentes Margarida 
Mota Lopes e Sílvia Sá, par-
ticiparam na sessão distrital 
do Parlamento dos Jovens, 
no Instituto Português do 
Desporto e Juventude, em 
Braga, onde defenderam o 
projeto de recomendação 
eleito pelos alunos das tur-
mas envolvidas da EPATV, 
em Vila Verde.

Em suma, esta assembleia 
permitiu o debate de ideias 
e opiniões sobre o tema, 
bem como a elaboração 
de um projeto de recomen-
dação representativo do 
distrito de Braga. 

Na verdade, as depu-
tadas representantes da 
EPATV demonstraram uma 
postura exemplar durante 
toda a atividade, que se 
trata de uma iniciativa im-
portante e pertinente no 
desenvolvimento dos jovens 
participantes, pelos assun-
tos abordados, cidadania, 
argumentação e debate 
de ideias.

to, fruto de uma parceria 
com a empresa H. SARAH – 
Trading, Lda. e o programa 
Eco-Escola, tem o intuito de, 
para além da sensibilização 
das pessoas para a impor-
tância da reciclagem e 
reutilização de têxteis, con-
tribuir para o reencaminha-
mento de objetos fora de 
uso, como roupa, brinque-
dos e material escolar, para 
instituições de solidarieda-
de social. 

Por conseguinte, o grupo 
EPAJUDA irá desenvolver 
uma campanha de sensi-
bilização e recolha destes 
bens junto da comunidade 
escolar e local, que teve 
início no dia 16 de março, 
e decorrerá até finais de ju-
nho.
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EPAJuDA COLAbORA NO 
2º PEDITóRIO PúbLICO 
NACIONAL EuROPACO-
LON PORTugAL
O grupo EPAJUDA, a convite 

do Centro de Ação Social de 
Vila Verde, participou no 2º Pe-
ditório Público Nacional Euro-
pacolon Portugal, nos dias 27, 
28 e 29 de março.

Com efeito, os jovens volun-
tários do grupo EPAJUDA, com 
motivação, responsabilidade 
e empenho, percorreram al-
gumas freguesias do concelho 
de Vila Verde, nomeadamen-
te Soutelo, Turiz, Dossãos, Pico 
e Atiães, entre outras, para 
colaborar com a Associação 
Luta Contra do Cancro do In-
testino.

Na verdade, este peditório 
tinha como objetivo, não só 
a angariar verbas monetárias, 
mas também a sensibilizar o 
público para o apoio ao do-
ente com cancro digestivo, 
promovendo os serviços de 
suporte da Europacolon e in-
formações úteis relativas aos 
diversos tipos de cancro do sis-
tema digestivo.

A ARTE E A 
sOLIDARIEDADE 
– ePAJUDA e o 
CONCuRsO “PINTAR A 
PáScoA IX”

No âmbito do concurso 
“Pintar a Páscoa IX”, a de-
correr entre os dias 18 de 
março e 8 de abril, o grupo 
EPAJUDA participou com 
a elaboração de um Ovo 
de Páscoa alusivo ao seu 
percurso.

Com efeito, o Ovo EPA-
JUDA é um sumário simbó-
lico do seu desenvolvimen-
to, integrando, através da 
pintura e colagem de foto-
grafias do grupo de jovens 
voluntários, diferentes áre-
as e momentos represen-
tativos do seu trabalho ao 
longo destes últimos anos.

DIsTRIbuIÇãO 
DE ALImENTOs 
E CAmPANHA 
DE PásCOA 
DEsENVOLVIDA 
PELO gRuPO 
EPAJuDA

A palavra Movimen-
to é, sem dúvida, uma 
das palavras-chave 
que impulsiona os jo-
vens voluntários do gru-
po EPAJUDA no apoio 
e ajuda ao próximo. 
Com efeito, cientes 
de que problemáticas 
como a fome não se li-
mitam a um calendário 
festivo, no seguimento 
do projeto de apoio e 
acompanhamento de 
famílias carenciadas 
dos concelhos de Vila 
Verde e Amares, estes 
têm como objetivo res-
ponder às situações de 
maior carência com, 
pelo menos, uma distri-
buição mensal de ca-
bazes alimentares.

Deste modo, ao lon-
go do 2º período, já se 
concretizaram duas dis-
tribuições de cabazes, 
nomeadamente, nos 
meses janeiro e feverei-
ro. 

Contudo, o grupo 
EPAJUDA concentra-
se, também, na Cam-
panha de Páscoa, que 
se tem vindo a con-
cretizar desde 15 de 
março, culminando no 
dia 27 de março, com 
o intuito de elaborar e 
distribuir cabazes ali-
mentares nesta época 
pascal. Efetivamente, a 
distribuição destes reali-
zar-se-á nos dias 30 e 31 
de março.

Com efeito, no âm-
bito da Campanha de 
Páscoa EPAJUDA, o 

grupo realizou a ven-
da da Bolacha Solidá-
ria, confecionada pelo 
Curso de Educação e 
Formação de Padeiro/
Pasteleiro, da EPATV, 
orientado pelo forma-
dor João Freitas, bem 
como contou com os 
donativos de géneros 
alimentares por parte 
dos voluntários e outros 
membros da comuni-
dade local e escolar, 
a fim de se chegar ao 
maior número de famí-
lias possível, e, por con-
seguinte, proporcionar 
a estas uma Páscoa 
mais feliz.

Ainda, o grupo EPA-
JUDA contou com a 
participação e colabo-
ração, na campanha 
supramencionada, dos 
participantes no Torneio 
de Futebol Inter-turmas, 
organizado pelo grupo 
de Educação Física da 
EPATV, uma vez que a 
inscrição neste, em vez 
de um valor monetário 
simbólico, limitava-se à 
entrega de um bem ali-
mentar, que seria pos-
teriormente entregue 
ao grupo de voluntaria-
do.

Em suma, o entu-
siasmo e o amor pela 
causa são notórios nos 
jovens voluntários, que, 
com orgulho, se dedi-
cam e trabalham ar-
duamente em todas 
as ações de solidarie-
dade desenvolvidas 
pelo grupo EPAJUDA, o 
qual deixa um agrade-
cimento especial aos 
voluntários e a toda a 
comunidade escolar 
e local que colaborou 
na concretização da 
Campanha de Páscoa.

RECOLHA DE 
ALImENTOs Em 
AmAREs

Realizou-se, nos dias 27 
e 28 de fevereiro, mais 
uma campanha de re-
colha de bens alimenta-
res do Grupo EPAJUDA 
– Delegação de Ama-
res. Em parceria com o 
Supermercado Galego, 
foi possível angariar ali-
mentos que foram distri-
buídos por cabazes en-
tre as famílias dos alunos 
da nossa escola.

Não sendo apenas um 
fim, estas iniciativas são 
realizadas com os alu-
nos voluntários e para 
os nossos alunos, fomen-
tando o espírito de soli-
dariedade para com o 
nosso semelhante, numa 
tentativa de sermos mais 
e melhores pessoas en-
volvidas por uma causa 
que é de todos.

“Repensar a 
solidariedade não é 
simplesmente ajudar os 
mais pobres.”

Papa Francisco

VALORIZA
O grupo de voluntariado 

EPAJUDA de Amares da 
EPATV manteve a sua par-
ceria com o Projeto Luz de 
Presença, onde a Valoriza 
desenvolve atividades no 
âmbito da promoção de 
envelhecimento ativo. Es-
tas atividades decorreram 
nas juntas de freguesia do 
concelho de Amares e in-
cluem atividade física e de 
estimulação cognitiva, em 
cujas atividades os nossos 
alunos, de forma rotativa, 
participaram. Planearam 
algumas intervenções, no-
meadamente, a elabora-
ção de carteiras de tecido 
ou dinâmicas de grupo no 
âmbito dos Direitos Huma-
nos.

É com muita satisfação 
que vemos alunos e profis-
sionais envolvidos a refor-
çar a importância desta 
parceria, quer pelas ativi-
dades desenvolvidas, quer 
pela recetividade dos ido-
sos às atividades propos-
tas, naquele que é o quoti-
diano dos mesmos.

bANCA sOLIDáRIA 
EPAJuDA - DEsPORTO 
sOLIDáRIO
O grupo de voluntariado 

EPAJUDA esteve, nova-
mente, presente no Torneio 
Solidário, desenvolvido 
pelo grupo de docentes 
de Educação Física, que 
contou com a participa-
ção de várias turmas que 
integram a EPATV.

Na verdade, e porque 
até os “atletas” precisam 
de um reforço energético 
para recarregar as bate-
rias de vez em quando, o 
grupo EPAJUDA colaborou 
na realização deste even-
to desportivo com uma 
Banca Solidária. 

Efetivamente, esta, or-
ganizada pelos jovens vo-
luntários, acompanhados 
pelas docentes Ana Ca-
dete, Carla Veloso, Marga-
rida Mota Lopes e Silvia Sá, 
contava com diferentes 
snacks, como bolos varia-
dos e sumos de fruta, ofe-
recidos por diferentes insti-
tuições vilaverdenses que 
patrocinaram a ação do 
grupo EPAJUDA, e às quais 

o grupo de deixa um agra-
decimento especial. 

Como tal, os bens ali-
mentares estavam disponí-
veis ao público e aos par-
ticipantes, podendo ser 
adquiridos por um preço 
simbólico. Com efeito, a 
verba angariada destinou-
se para a compra de gé-
neros alimentares básicos 
a serem distribuídos nos 
cabazes de Páscoa.

Porém, a solidariedade 
faz-se através da colabo-
ração e da partilha. Na 
verdade, a organização, 
os participantes no torneio 
desportivo, bem como os 
próprios voluntários contri-
buíram, ainda, com doa-
ções de bens alimentares.

Enfim, pelo agradável 
momento de partilha e 
convívio, bem como pela 
preciosa ajuda e colabo-
ração, o grupo EPAJUDA 
deixa, ainda, um especial 
agradecimento a todos os 
envolvidos no Torneio de 
Futebol Inter-Turmas EPA-
TV.
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Regras de
protocolo à mesa

Há muitas regras de ser-
vir e estar à mesa consagra-
das pelo tempo, que vale 
a pena serem observadas. 
Muitas destas regras são 
também questões de eti-
queta e de boas maneiras. 
Regras de serviço aceites, 
atenção ao pormenor, ma-
neira de estar, delicadeza 
e diplomacia, tudo isso faz 
parte das técnicas sociais 
para garantir o “sucesso” à 
mesa.

Protocolo, em sentido 
restrito, é o conjunto de re-
gras precisas que regem o 
cerimonial, e este entende-
se pelo ambiente, o apara-
to, a pompa que deverão 
rodear os atos oficiais e so-
lenes.

A forma como se com-
porta à mesa é um teste 
infalível às suas boas ma-
neiras. Por isso, quando se 
sentar à mesa tenha em 
conta as indicações que se 
seguem.

ARTE NA MESA

Olga Martins
Docente da EPATV

ALguNs CONsELHOsALguNs CONsELHOs
- Enquanto come, mantenha os co-
tovelos juntos ao corpo, nunca na 
mesa;
- É aceitável apenas que coloque 
os punhos sobre a mesa;

- Só comece a comer quando to-
dos estiverem servidos, compete 
aos anfitriões darem o sinal, come-
çando a comer;
- Antes de se servir de pão, mantei-

ga ou outros componentes do cou-
vert, ofereça-os aos convidados 
que estão mais perto de si;
- Quando tiver de passar alguma 
coisa a alguém, faça-o pela direita.

-O guardanapo deve ser colocado no colo;-Espere que todos estejam sentados antes de pôr o guardanapo no colo;-Limpe a boca de forma discreta, 
pressionando o guardanapo sobre os lábios.

ARTE NA MESA

pão
-O seu prato do pão é o 
da esquerda;-O pão que acompanha 

a refeição não deve ser 
cortado com a faca;-Nunca faça “sopas” de 

pão nem molhe pedaços 
de pão no molho.

-Os seus copos são os que estão à direita;

-Em refeições mais formais, na mesa não devem 

estar mais do que 4 copos;

-Água, vinho tinto, vinho branco, champanhe;

-Os copos e os cálices são sustentados na mão 

e não agarrados;

-Lembre-se sempre de limpar os lábios, antes e 

depois de utilizar o copo.

copos

-Sempre que se dá início à refeição, os talheres 

são usados de fora para dentro;

-O garfo e a colher de sobremesa são colocados 

em frente ao prato principal;

-Nunca leve a faca à boca.

-O que é levado à boca no garfo sai da boca 

igualmente no garfo (Caroços, espinhas, 

pequenos ossos, etc.);

-Quando terminar a refeição dê sinal disso a 

quem o serve colocando os talheres juntos e 

paralelos com os cabos virados para si.

talheres
guardanapos

Nas refeições de caráter familiar de-
vem seguir-se os procedimentos da 
elegância, cortesia e boas manei-
ras, assim:
- Sentar os convidados à direita do 
anfitrião;
- Deve dar-se primazia aos convida-

dos e aos idosos;
- Os anfitriões (marido e esposa) sen-
tam-se às cabeceiras da mesa;
- Os casais não devem sentar-se 
lado a lado nem em frente um ao 
outro;
- Intercalar sempre mulheres e ho-

mens;
- A senhora que merece maior con-
sideração senta-se à direita do anfi-
trião e o seu par à direita da anfitriã;
- Não havendo motivos de prece-
dência maior, deve garantir-se a 
mesma à pessoa mais idosa. ■

8382



O saber ser e o saber 

estar integram a inteligên-
cia emocional que cada 
um tem que desenvolver 
no sentido de se conseguir 
adaptar aos contextos la-
borais e sociais cada vez 
mais diferenciados e exi-
gentes. 

O grau académico ou 
competências técnicas só-
lidas tornam-se insuficien-
tes se não forem aliadas a 
uma imagem adequada 
ou comportamentos co-

erentes, relacionamentos 
interpessoais eficazes e po-
sitivos. No respeito pela indi-
vidualidade e personalida-
de de cada um, espera-se 
que haja um traço único 
em cada relacionamento 
que difere em função da 
idade, sexo, educação ad-
quirida e meio onde vive. 
No entanto, o cumprimen-
to de REGRAS E ETIQUETA 
é geral para que todos en-
tendam os códigos e apa-
recem como facilitadores 

da comunicação.
Estas regras vão evoluin-

do e acompanhando as 
novas experiências sempre 
com o sentido de definir 
os traços da nossa liberda-
de em respeito pelo outro, 
o direito à privacidade, à 
proteção e à liberdade de 
escolha. 

De entre as regras que 
temos de cumprir, escolhi 
dois modelos de sentar os 
convidados na mesa, em 
casa ou no restaurante.

os sistemas de 
Presidência à France-
sa e à Inglesa são ambos 
aceites, no entanto costu-
mam usar-se em situações 
diferentes. 

Quando pretendemos 
envolver na conversação 
todos os convidados deve-
mos optar pelo sistema à In-
glesa. Por outro lado, quan-
do nos interessa privilegiar os 
convidados mais destaca-
dos ou usar a refeição para 
abordagens de negociação 
devemos usar o modelo à 
Francesa, pois  concentra os 
convidados mais relevantes 
do grupo.

Nestes dois sistemas deve 
ter-se em atenção que 
a presidência fique com 
controlo quer das saídas 
de serviço quer da entrada 
dos convidados, para que 
possam intervir, caso haja 
algum episódio inesperado.

A escolha de colocação 
de lugares cabe ao anfi-
trião, que terá em conta os 
seguintes critérios: idade, 
cargos e intimidade entre 
convidados.

Quando o anfitrião 
ou anfitriã forem pessoas 
solteiras, devem escolher 
alguém da sua confiança 
para representação deste 
lugar, alguém de família 
(mãe, tia, filha/filho adulto) 
e em situações de trabalho 
sem cônjuges, não se faz a 
segunda presidência.

A indicação de lugares 
pode ser feita diretamente 
aos convidados, sempre 
que o número o permita. 
Pode ainda ser feita com 
indicação do nome com 
cartão, se o número o justi-
ficar, mas nunca se coloca 
o cartão com nome do 
anfitrião. Em casos de um 
grande número de convi-
dados deve ser afixado um 
plano de mesas e entrega 
de cartões individuais que 
numa face tem o nome e 
na outra a sinalização da 
mesa e lugar. ■

Maria João Campos
Docente da EPATV
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165 grs Chocolate amargo 
165 grs Manteiga sem sal
4 Ovos
4 Gemas
75 gr Açúcar
70 gr Farinha
Formas pequenas (individuais)

Derreter o chocolate e a manteiga em banho 
Maria;
Bater gemas, ovos e açucar na batadeira até ficar 
fofo (triplicar o volume);
Juntar a mistura do chocolate com a dos ovos;
Juntar a farinha peneirada e bater até ficar como 
uma mousse;
Preparar as formas com manteiga e farinha (untar 
muito bem);
Encher as formas com a mousse até ¾;
Guardar no frio;
Assar no forno 4 minutos a 240 graus. (tem que ficar 
líquido por dentro). ■

Coulant de Chocolate
Chefe José Vinagre
Docente da EPATV

INgREDIENTEs PREPARAÇãO
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Nesse sentido, a utilização das 
tecnologias de informação e comu-
nicação constituem um dos eixos 
orientadores do desenvolvimento da 
educação e formação, podendo 
ser considerada como um dos para-
digmas de inovação e evolução das 
sociedades. No entanto, mais impor-
tante do que qualquer tecnologia, a 
forma como as pessoas a utilizam no 
seu desenvolvimento individual ou 
coletivo, determina a utilidade que 
esta tem nas suas vidas.

O avanço das tecnologias de 
informação e comunicação têm 
estimulado o desenvolvimento das 
mais diversas e inovadoras formas 
de difundir conhecimento através 
da World Wide Web. Neste contex-
to, discute-se hoje o conceito Mo-
bile Learning ou M-Learning, que 
pode ser definido como processo de 
aprendizagem que ocorre, necessa-
riamente apoiado pelo uso de tec-
nologias de informação móveis. O 
M-Learning consiste na fusão de di-
versas tecnologias de processamen-
to e comunicação de dados, possi-

bilitando a estudantes e professores 
uma maior interação.

Por outro lado, no atual contexto, 
pretende-se que o aluno seja o cen-
tro da sua própria aprendizagem, 
onde a sua experiência e interesses 
são peças fundamentais. Identificar 
e saber tirar proveito do conheci-
mento constitui um ótimo princípio 
para garantir o sucesso dos alunos.

A portabilidade dos dispositivos 
móveis, associada a uma maior efi-
cácia da conetividade de banda 
larga, leva naturalmente a vislumbrar 
estes dispositivos como uma atraen-
te ferramenta de aprendizagem. 
Devido à sua portabilidade, flexibi-
lidade, ao contínuo melhoramento 
dos seus interfaces e ao facto de 
os alunos já estarem familiarizados 
com a sua utilização, os dispositivos 
móveis são especialmente atraentes 
para as escolas.

O grande potencial de um tele-
móvel é que este, realmente, é o 
portal principal para a comunica-
ção social, na atualidade, segundo 
Mimi Ito, um antropólogo cultural do 

MobileLearning
Nas últimas 

décadas, o ensino 
à distância tomou 

um novo impulso 
que favoreceu a 

disseminação e a 
democratização do 
acesso à educação 

em diferentes formas 
de interação e 
aprendizagens.

António Cunha
José Dantas

Docentes da EPATV

Especialistas dizem que a resposta não é 
no sentido de proibir estes dispositivos, mas 
definir uma política de utilização de modo a 
tirar partido da sua capacidade de envolver 
os alunos em sala de aula. As primeiras pes-
quisas defendem que a utilização destes dis-
positivos pode conduzir a benefícios mensu-
ráveis de aprendizagem, demonstrando que 
os alunos apresentam maior envolvimento 
e responsabilidade no seu processo de en-
sino-aprendizagem e desenvolvem maiores 
competências para uma aprendizagem co-
laborativa. 

Os professores já não têm a possibilidade 
de determinar os conteúdos a que as crian-
ças e jovens estarão expostos. Os dispositivos 
móveis têm permitido que sejam eles a de-
cidir por conta própria. Os professores preci-
sam de olhar para os smartphones não como 
uma distração para a aprendizagem, mas 
como um potenciador da mesma. 

Os alunos podem usar os seus dispositivos 
pessoais para personalizar a sua aprendi-
zagem. Podem igualmente determinar por 
conta própria o que querem aprender sem 
estarem cingidos à sala de aula. 

O “onde” e o “quando” do uso desses dis-
positivos podem precisar de ser trabalhados 
para a eficácia em ambiente escolar, mas 
a proibição é completamente contraprodu-
cente para quem defende uma educação 
relevante para os seus filhos.

Deste modo, podemos constatar que os 
dispositivos móveis não têm substituído a ne-
cessidade de aprender, mas, sim, criado a 
necessidade de ensinar e aprender de for-
ma diferente. O acesso à informação não é 
o mesmo que vigorou nos séculos XIX e XX. 
Não é razoável que a escola continue a co-
locar esses dispositivos, em constante evolu-
ção, nas mãos de crianças sem preparar de-
vidamente os professores para compreender 
e trabalhar com esta tecnologia. Precisamos 
adaptar métodos e metodologias de ensino, 
de modo a incorporar estes novos recursos 
em favor das aprendizagens. A necessidade 
de literacia digital, a fim de viver, prosperar 
e competir não é apenas uma necessidade 
para nossos jovens, mas também para aque-
les que devem educá-los. ■

Departamento de Antropologia e Infor-
mática da Universidade da Califórnia. Os 
jovens aprendem melhor quando é signi-
ficativo para eles, quando há conexão 
social a essas aprendizagens e quando 
realmente têm um interesse pessoal.

A verdade é que os dispositivos móveis 
estão omnipresentes no quotidiano dos 
adolescentes.

Estudos realizados recentemente na 
União Europeia revelam uma tendência 
clara para o facto dos jovens, com idades 
compreendidas entre os 9 e os 16 anos, 
utilizarem maioritariamente os dispositivos 
móveis para aceder à Internet em diver-
sos ambientes. É cada vez mais notório 
para as escolas o facto de a mobilidade 
ser um elemento-chave da era digital, 
que irá moldar o futuro da educação. 
Por exemplo, a Dinamarca, no âmbito da 
sua estratégia para as TIC, disponibiliza 
verbas para o desenvolvimento de recur-
sos educativos digitais e a construção de 
plataformas on-line e móveis, com o ob-
jetivo de criar uma “app store” para fins 
pedagógicos, que permita a professores 
e alunos fazer o download de materiais 
facilitadores da aprendizagem.

os professores questionam-se sobre a pertinência da utiliza-
ção de dispositivos móveis na sala de aula. Não é, certamente, 
um assunto consensual, na medida em que é pertinente ponde-
rar os prós e os contras da sua implementação. Desde logo, o 
facto de a sua utilização poder levar à distração do foco essen-
cial da aprendizagem.
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a

ddescubra e cole-

cione na Web. Delicious 
é uma plataforma on-
line que oferece um 
serviço de adição e 
pesquisa de “Favoritos” 
mais conhecidos como 
Bookmarks.

É uma ferramenta 
para arquivar os seus 
web sites favoritos para 
que possam ser con-
sultados a partir de 
qualquer lugar, desde 
que exista um acesso 
à internet. Os links são 
organizados por pala-
vras-chave, sendo per-
mitida a partilha dessa 
informação com outros 
utilizadores.

O Delicious também 

pode ser utilizado 
como ferramenta co-
laborativa de ensino/
aprendizagem. Pode 
ser usado em sala de 
aula para fomentar 
a colaboração entre 
grupos. Por exemplo, o 
professor de Português 
pode criar uma conta 
para a turma, em que, 
após negociação com 
os alunos, se definem 
tags (palavras-chave) 
sobre um assunto, por 
exemplo, poesia.

A partir daí os alunos 
podem visitar esses 
favoritos para prepa-
rar, por exemplo, uma 
apresentação para a 
turma.

a app goodnight 
permite definir qual o 
horário para desligar os 
smartphones e tablets. 
E, caso estes estejam a 
ser usados fora do inter-
valo definido, é emitido 
um alerta de uso “ile-
gal”. 

A utilização dos 
equipamentos móveis 
à hora de dormir é um 
dos problemas com 
que os pais de jovens 
e adolescentes se con-
frontam diariamente, e 
uma ajuda extra é bem 
vinda para controlar os 
horários de utilização 

A aplicação é insta-
lada no telemóvel dos 
pais e da criança ou 

crianças, fornecendo 
informação sobre o uso 
fora das regras. Pode 
ainda ser instalada em 
equipamentos com di-
ferentes plataformas 
móveis. 

Os filhos mais re-
beldes podem tentar 
desinstalar a app, mas 
nesse caso os pais re-
cebem um email com 
a indicação de que a 
aplicação não está a 
funcionar. 

A aplicação está 
disponível para ioS e 
também para Android, 
mas a paz de espírito 
tem um custo de 2,99 
euros no ioS e de 2,37 
euros no Android.

Vantagens
•Ter acesso aos meus 

favoritos a partir de 
qualquer computador;

•Organização dos 
meus favoritos por pala-
vras-chave;

•Partilha dos meus fa-
voritos com outros uti-
lizadores. ■

Fo
nt

e:
 sa

po
te

k
Fo

nt
e:

 fe
rra

m
en

ta
se

d
uc

at
iv

a
s.c

om

APP’s
António Cunha

José Dantas
Docentes da EPATV

E 2015 não poderia ter começado melhor! 
“Amar a Música” trouxe ao auditório da EPATV 
três grandes jovens músicos que integram o “Trio 
Opus III”, José Viana (Clarinetista), Helena Leão 
(Violetista) e Pedro Lopes (pianista). Este trio de 
Música de Câmara ganhou o  3º Prémio no con-
curso “ Prémio Jovens Músicos”, na Categoria 
Música de Câmara, nível superior, e tem traba-
lhado e feito vários concertos.

O extenso programa contou com quatro 
compositores, Max Bruch, Gordon Jacob, R.S-
chumann, e foi o compositor Português Sérgio de 
Azevedo que abriu o Recital.

tRio
opusiii

“ Depois do silêncio, o que 
mais se aproxima de expressar o 
inexprimível é a música.”

Aldous Huxley
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Natural de Freamunde, iniciou 
os seus estudos musicais na Esco-
la Infantil de Música local aos 7 
anos, e aos 9 integrou a classe 
de Violino do professor Jorge Al-
ves. Em 2003, ingressou na ARTA-
VE - Escola Profissional Artística do 
Vale do Ave - na classe de Viola 
d’Arco do professor Jorge Alves 
e, em 2007, com a professora Te-
resa Correia.

Em 2008, foi laureada com o 
3º Prémio ex-aequo no Concurso 
de Arcos do Alto Minho. Em agos-
to de 2014, foi laureada com o 3º 
Prémio na Categoria Superior de 
Música de Câmara do Concur-
so Prémio Jovens Músicos com o 
Opus III.

Frequentou vários Master Clas-
ses com diversos professores, en-
tre eles, Luis Magin, Marc Tooten, 
Ana Bela Chaves, Sven Tepl, Igor 
Sulyga e Tatjana Masurenko.

Ingressou em variadas orques-
tras, trabalhando com diferen-
tes maestros, tendo feito parte 

da Fundação Orquestra Estúdio 
– Capital Europeia da Cultura, 
Guimarães 2012, Orquestra Clás-
sica de Espinho, Orquestra do 
Algarve, Orquestra de Câmara 
Portuguesa – e, neste momento 
,é membro da Orquestra do Nor-
te. 

Em 2011/2012, integrou o Quar-
teto Verazin – quarteto residente 
do Festival Internacional de Músi-
ca da Póvoa de Varzim –, onde 
teve a oportunidade de traba-
lhar com o Quarteto Pavel Haas. 
Outras performances incluem um 
convite pela Associação Portu-
guesa de Viola d’ Arco para rea-
lizar uma performance integrada 
no 42nd International Viola Con-
gress Porto 2014.

É licenciada em Música pela 
ESMAE, na classe do professor 
Jorge Alves; actualmente fre-
quenta o Mestrado em Ensino 
da Música na Universidade do 
Minho, na classe da professora 
Teresa Correia.HELENA LEãO
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Nasceu em Vila Real, inician-
do os seus estudos musicais aos 
sete anos na Banda de Música 
de Mateus. Aos 9 anos, ingressou 
no Real Filarmonia na classe de 
clarinete do professor Luís Filipe 
Santos. No ano de 2004, ingres-
sou no Conservatório Regional 
de Música de Vila Real (CRMVR) 
na classe do mesmo professor, 
onde terminou o curso com a 
classificação de 19 valores.

Realizou cursos de aperfei-
çoamento com António Saio-
te, José Ricardo Freitas, Tiago 
Abrantes, Nuno Pinto, Nuno Sil-
va, Rocco Parisi, Stephan Veer-
mesch, Iva Barbosa, Michel Ar-
rignon, Matthias Muller, Étienne 
Lamaison, Juan Ferrer, Alejandro 
Parejo, Antonio Parejo, Giam-
pietro Giumento, Alfonso Pine-
da, Rafa Albert Soler, Antonio 
Fraioli, Luís Afonso Montanha. 

Participou em várias orques-
tras, entre as quais Orquestra 
de Sopros CRMVR, Orquestra 
da Academia de Chaves, Or-
questra de Câmara da Maia, 
Orquestra de Sopros e Percus-
são da Academia de Música 

de Lamego, Orquestra Sinfónica 
da ESMAE, OCPzero, trabalhan-
do com alguns maestros de re-
nome nacional e internacional, 
entre os quais Christoph König, 
António Saiote, Ernst Schelle, 
Paulo Martins, José Ricardo Frei-
tas, Pedro Carneiro. 

É detentor de vários prémios 
em concursos nacionais e inter-
nacionais, sendo de destacar 
o primeiro prémio no Concurso 
Ibérico “Eixo Atlântico” na ca-
tegoria de Música de Câmara 
com a Orquestra de Clarinetes 
do Conservatório de Música de 
Vila Real, o 2º Prémio no Young 
Artist Competition, Associação 
Internacional de Clarinetes, nos 
Estados Unidos da América e o 
3ª Prémio no Prémio Jovens Mú-
sicos, na Categoria Música de 
Câmara, nível superior, com o 
Opus III.

Actualmente, frequenta o 
2º ano de Mestrado em Perfor-
mance na Escola Superior de 
Música e das Artes do Espectá-
culo (ESMAE – Porto), na classe 
de clarinete do professor Nuno 
Pinto.

JoSÉ VIANA
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Natural de Aveiro, Pedro Lopes con-
cluiu o Curso Profissional de Cordas e 
Teclas em 2010 na Escola Profissional 
de Música de Espinho, sob a orienta-
ção de Fausto Neves. Actualmente, 
estuda na Escola Superior de Música, 
Artes e Espectáculo do Porto, com Pe-
dro Burmester.

Tem ganho vários prémios em Con-
cursos Nacionais. Em 2013, ganhou o 
Prémio de Melhor Pianista Acompa-
nhador do 7o Concurso de Canto da 
Fundação Rotária Portuguesa, bem 
como o Prémio Helena Sá e Costa, edi-
ção especial comemorativa dos 100 
anos do nascimento da artista.

Trabalhou com pianistas como Zol-
tán Kocsis, Álvaro Teixeira Lopes, Luísa 
Tender, Pedro Burmester, Sofia Louren-
ço, Madalena Soveral, Paulo Oliveira, 
Fiammetta Facchini, Joop Celis, Vlad 

Dimulescu. Estudou ainda Música de 
Câmara com Jorge Alves, Tatjana Ma-
surenko, Sven Arne Tepl, António Saio-
te, Ludovico Tramma and Fiammetta 
Facchini. Mantém um trabalho regular 
com Luiz de Moura Castro.

Para além da atividade como pia-
nista, também estudou canto, com 
Dora Rodrigues. Integra o Coro Casa 
da Música e a Cappella Musical 
Cupertino de Miranda, tendo já sido 
dirigido por maestros como Paul Hillier, 
James Wood, Laurence Cummings, 
Gregory Rose, Baldur Brönniman, Olari 
Elts, Kaspars Putnins, Christoph König e 
Peter Rundel.

É professor de Piano na Escola de 
Música Santa Cecília e pianista acom-
panhador no Departamento de Co-
municação e Arte da Universidade de 
Aveiro. ■

O segundo recital ficou 
a cargo do pianista  
Pedro Lopes, com um 
exigente programa de 
60 minutos, onde co-
meçou por interpre-
tar Sergei Prokofiev, 
e fechando com a 
trabalhosa Sonata de 
Johannes Brahms.
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PEDRO LOPEs

Liliana Nogueira
Coordenadora do Amar a Música

o próximo recital terá lugar 
no mes de Junho.
Entre, sente-se e relaxe, 
desligue o telemóvel, o 
espetáculo vai começar…
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A vida naquele bairro obedecia 
à mais comum das rotinas. Os 
dias aconteciam de segunda 

a domingo, contados até que o mês 
mudasse de nome, e o ano mudasse 
de número. De segunda a sexta-feira, 
ao entrar do dia, as crianças iam para 
a escola, os adultos, trabalhar aqui 
ou ali, nisto ou naquilo. Ao sair do dia, 
regressavam a casa, com o cansaço a 
maquilhar-lhes o rosto.

Numa das casas do bairro, vivia 
um menino tal como tantos outros. 
Vivia confortável, distante da aflição 
da sobrevivência. Tanto que possuía 
brinquedos dos quais já não se lembrava. 
Entre os brinquedos destacava-se a 
playstation que, a par da televisão, lhe 
ocupava muita da liberdade de tempo. 
O menino só não gostava de usar essa 
liberdade de tempo para ler. 

Certo dia, a hora surpreendente, a 
campainha tocou. O menino já dormia. 
Os pais, atraídos por uma curiosidade 
boa, abriram a porta, sem perguntar 
nem ver quem era. Foi então que viram, 

pairando em frente à porta, um ser 
fantástico, uma fada. Apresentou-se 
como Fada das Palavras.

Resplandecente, trazia nos cabelos o 
sopro de todos os ventos, com aromas 
das tundras, das estepes, dos desertos, 
das savanas, dos cumes mais altos e 
dos vales mais profundos. Dos olhos, 
irradiava recatadamente o brilho da 
sabedoria sincera. A sua voz trazia o 
som da terra, das plantas, dos animais, 
das gentes e das estrelas. Das palmas 
das suas mãos cristalinas, fez surgir um 
livro. Um livro verde-musgo de folhas 
douradas. A fada tal como apareceu 
do ar, surpreendentemente, no ar 
desapareceu.

O livro ficou a pairar no ar. Os pais, 
atónitos, pegaram nele e foram pousá- 
-lo numa estante, ao lado de outros livros 
que ajudavam na decoração da sala. 
Enlevados pela visão fantástica, foram 
dormir. O livro ficou quieto e calado na 
estante, temporariamente decorativo. 

Chegou mais um fim-de-semana. 
O menino levantou-se antes dos pais 

O Remoinho  Mágico
das Palavras

e veio para a sala. Não reparou no 
livro verde-musgo de folhas douradas. 
Ligou o televisor no canal dos desenhos 
animados, enquanto comia umas 
bolachas distraídas. Aborreceu-se 
com os desenhos animados, ligou a 
playstation. 

Enquanto jogava, de repente, a 
playstation começou a falhar. O jogo 
desapareceu e, do ecrã, cresceu um 
remoinho mágico a fazer rodopiar 
palavras de todas as cores, por toda a 
sala. O menino, primeiro, assustou-se, 
depois, deixou-se envolver por aquele 
remoinho mágico das palavras. 

Havia palavras de todas as 
tonalidades. Palavras cinzentas, pretas, 
a clarear a morbidez e a tristeza 
da vida. Palavras verdes, amarelas, 
vermelhas a rodopiar a espantosa 
estranheza da vida. Palavras azuis, 
escuras e claras, com a fundura do 
aquém e o longínquo do além vida. E as 
que mais o encantavam eram as raras e 
silenciosamente douradas.

Liberto, a voar pelo remoinho mágico 
das palavras o menino descobriu 
ainda palavras fofas, palavras duras, 
palavras húmidas, palavras secas, 
palavras doces, palavras azedas, 
palavras gélidas, palavras escaldantes, 
palavras tépidas, palavras redondinhas, 
palavras bicudas, palavras cavas, 
palavras estridentes, palavras mansas, 
palavras furiosas, palavras rugosas, 

palavras lisas, palavras rígidas, palavras 
maleáveis, palavras doentias, palavras 
saudáveis, palavras prisioneiras, palavras 
libertárias, palavras unionistas, palavras 
separatistas, palavras solidárias, palavras 
egoístas, palavras pragmáticas e 
palavras contemplativas. E sempre que 
o menino, intencionalmente, lhes tocava 
com a ponta do indicador, elas podiam 
mudar a cor, o som, o cheiro, o sabor, 
a textura. E revisitar o aquém e sonhar o 
além vida. 

O remoinho mágico das palavras 
perdeu intensidade, e trouxe de 
novo o menino ao sofá. A playstation 
voltou a funcionar normalmente. Mas 
o menino não era o mesmo. Atraído 
por uma curiosidade boa, levantou-
se e foi buscar o livro verde-musgo de 
folhas douradas. Era a primeira vez que 
pegava e abria um livro, sem ter sido 
obrigado por alguém. 

A partir desse momento, além da 
televisão e da playstation, o menino 
adorava abrir o livro verde-musgo de 
folhas douradas e ler livremente, com o 
mesmo à-vontade com que um rio sulca 
o seu percurso da nascente até à foz. 

Cada dia que passava, o menino 
gostava mais de ler. Aprendia a ler com 
os sentidos, as emoções, o pensamento, 
a intuição e a imaginação. Sem tirar 
o pé do chão, o menino aprendia a 
enlevar-se no remoinho mágico das 
palavras. ■

José Carlos Barros
Docente da EPATV
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Considerado ímpio por 
muitos crentes, e impró-
prio por muitos constitu-
cionalistas, o dito «Estado 
Islâmico» tomou de as-
salto a atenção mundial, 
em poucos meses. 

Onde, como, porque e 
para que nasceu? Quem 
o guarnece, represen-
ta e pilota? Qual a sua 
estrutura, a sua capaci-
dade, a sua dimensão? 
Quais as suas formas de 
atuação e financiamen-
to? Como comunica e 
como atua? Quais os 
apoios e contactos ex-
ternos? O que é a sua 
«doutrina»? Quais os 
seus objetivos imediatos, 
de curto prazo e quais 
os seus projetos mais re-
motos? O que dizer das 
teorias da conspiração 
sobre o seu nascimen-
to, e a oportunidade do 
mesmo? Por outras pala-
vras, o que parece é, ou 

não? Quem são os seus 
amigos e inimigos, e que 
ações estão em curso 
para o destruir e prote-
ger? O que tem tudo isto 
a ver com Portugal? 

Com base numa análi-
se, reapreciação e refle-
xão com protagonistas 
e especialistas de vários 
países, do Médio Oriente 
à Ásia, e com a ajuda de 
novos dados, entrevistas 
e documentos desclas-
sificados, Nuno Rogeiro 
tenta ir mais fundo no 
entendimento deste fe-
nómeno, que afetou, 
afeta e afetará muito 
mais do que aquilo que 
aparentemente domina. 
O hastear de bandeiras 
negras no antes utópico 
«Siriraque», a criação de 
mapas de dominação 
do mundo, as decapita-
ções e a barbárie, per-
derão, com este livro, o 
ar de mistério.

O MISTÉRIO DAS BANDEIRAS NEGRAS
Nuno Rogeiro

Verbo

Sugestões
Literárias

CULTURA

Marco Alves
Docente da EPATV

CULTURA

A NOSSA CASA É ONDE ESTÁ O CORAÇÃO
Toni Morrison
Editorial Presença

Frank Money regressa da 
guerra da Coreia em luta com 
os seus fantasmas. É um ho-
mem perturbado por um pro-
fundo sentimento de culpa 
pelas atrocidades que se viu 
obrigado a cometer e pela 
relutância em voltar à sua ci-
dade natal na Geórgia, onde 
deixou dolorosas memórias de 
infância e a pessoa que lhe 
é mais querida, a irmã. Mas 
quando recebe uma carta 

avisando-o de que Cee corre 
risco de vida, Frank regressa, 
atravessando uma América 
dividida pela segregação. 
Através desta viagem, e da 
viagem interior que o protago-
nista vai fazendo, a autora dá-
nos a definição do que é o lar, 
o lugar onde estão os nossos 
afetos, numa combinação en-
tre a realidade física e social e 
a subtileza psicológica e emo-
cional.

O ESCRIBA 
A. M. Dean
Clube do Autor

A professora Emily, 
especialista em his-
tória das religiões, 
adquire um antigo 
manuscrito para a uni-
versidade sem saber o 
seu verdadeiro signifi-
cado. Mas vai ter de 
descobrir rapidamen-

te a importância, pois 
há um grupo de crimi-
nosos no seu encalço. 
A chave para resolver 
o mistério encontra-se 
algures no deserto e 
Emily vai ter de ser a 
primeira a encontrá
-la. ■

9594



Partilho algumas palavras 
para reflexão… 

SUCESSO, reconhecimen-
to, … muitos de nós lutamos 
por motivos como estes, nem 
sempre fáceis de alcançar, 
exigem muito trabalho e de-
dicação. 

Por vezes, deparamo-nos 
com obstáculos e dificulda-
des que parecem incontor-
náveis, no entanto é fun-
damental encará-los com 
motivação, perseverança, 
dedicação, insistência e pai-
xão. 

A vida é sem dúvida uma 
sucessão de batalhas/ eta-
pas/ fases que, dependendo 
de nós, podem ou não ser su-
peradas.

Nós, ser individual, social, 
profissional, familiar…, criá-
mos expetativas em relação 
ao futuro (apesar de estar-
mos a viver um período que 
não nos permite prever um 
cenário tão cor de rosa com 
desejaríamos). Contudo, por 
vezes, somos surpreendidos, 
pois a vida goza de uma ins-
tabilidade “que só ela com-
preende”. É em fases como 

esta, fases menos positivas, 
que devemos trazer ao mun-
do o melhor de nós, aliar a 
persistência à criatividade e 
incrementar um inabalável 
espírito de luta.

Viver implica, por vezes, es-
tar preparado para situações 
mais complicadas e o modo 
como as encarámos é que 
pode marcar a diferença.

Existem momentos que te-
mos que nos questionar:

- Como enfrentar mudan-
ças radicais?

- Como agir face a uma 
nova realidade, em que as 
funções que executávamos 
anteriormente eram de ex-
celência e apesar disso estas 
têm que ser alteradas, apro-
fundadas…?

- Como lutar pelos nossos 
ideais sem nunca esquecer 
os valores fundamentais basi-
lares da nossa existência?

É nas situações mais ad-
versas que se redescobrem 
as novas capacidades, com-
petências, habilidades para 
criar novas estratégias, me-
canismos para o SUCESSO. 
Mesmo perante uma nova 
realidade, é obrigatório ser 
forte, estar motivado e sentir 
o dever cumprido … de al-
guém que…

… viu nos obstáculos opor-
tunidades de VENCER;

… soube ultrapassar as vi-
cissitudes da vida e VENCER;

… não abriu mãos dos seus 
ideais e princípios e mesmo 
assim conseguiu VENCER.

Nos dias de hoje, não bas-
ta ser bom, temos que ser o 
melhor…

O caminho é longo, mas a 
vitória é certa... ■

Persistência       Motivação       SUCESSO

“Acredite que 
você pode, assim 
você já está no 

meio do caminho.”

“Determinação, coragem e 
autoconfiança são fatores 
decisivos para o sucesso. Se 
estamos possuídos por uma 
inabalável determinação 
conseguiremos superá-los. 

independentemente das 
circunstâncias, devemos ser 

sempre humildes, recatados e 
despidos de orgulho.”

Nesta edição da 
revista ter, Na edição 
ter Cultura Não vou 
desveNdar NeNhuma 
estratégia milagrosa 
para alCaNçar o 
suCesso, até porque 
esta Não existe!

“Gostaria que você 
soubesse que existe 

dentro de si uma força 
capaz de mudar sua 
vida, basta que lute 
e aguarde um novo 

amanhecer.”

Margaret Thatcher

Dalai  Lama

Theodore Roosevelt

Sónia Vilas  Boas
Docente da EPATV
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bolo para 8 pessoas
Reparta o bolo em 8 parte iguais, 
utilizando apenas 3 cortes

Quadrados Latinos

Preencha o quadrado 
com algarismos de 1 
a 3, de forma a ter um 
número diferente em 
cada linha e em cada 
coluna.

Seguindo o mesmo raciocínio 
do número anterior, preencha 
com algarismos de 1 a 4. Preencha com algarismos de 1 a 5.

Enigmas

Idades I
Eu tenho o dobro da idade que 
tu tinhas quando eu tinha a 
tua idade. Quando tu tiveres a 
minha idade, a soma das nossas 
será de 45 anos. Quais são as 
nossas idades? 

Idades II
As idades de duas pessoas há 
8 anos estavam na razão de 8 
para 11; agora estão na razão 
de 4 para 5. Qual é a idade da 
mais velha atualmente?

José Carlos Dias
Docente da EPATV

Considere a grelha 4 x 4 (16 quadrados), em que todos 
os quadrados têm que ter uma cor. A grelha  terá de 
respeitar os seguintes requisitos:
- 4 quadrados de cor azul,
- 3 quadrados de cor vermelho,
- 3 quadrados de cor branco,
- 3 quadrados de cor verde,
- 3 quadrados de cor amarelo,
- e nenhuma cor aparece repetida em nenhuma linha 
ou coluna ou diagonal

Através do preenchimento dos 
blocos destacado a negro, com 
os números entre 1 e o 6, deve-se 
obter o número indicado o canto 
superior esquerdo de cada bloco, 
através da operação matemática 
indicada. Cada coluna e cada 
linha deve conter os números de 1 
a 6, sem repetições.

operações matemáticas

grelha Colorida
Operações Matemáticas

Quadros 
Latinos

Enigmas

Bolo 
para 8 
pessoas

Idade I : 20 e 15 anos
Idade II: 30 anos

sOLuÇÕEs

Grelha Colorida
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