


Em Paris, cidade recente-
mente atormentada por vio-
lentos atentados terroristas, 
há uma estação de metro 
que leva o nome de Gabriel 
Péri.

Hoje, a poucas pessoas o 
nome dirá alguma coisa, mas 
Gabriel Peri, membro comu-
nista da Assembleia Nacional 
Francesa, assassinado pelos 
nazis a 15 de Dezembro de 
1941, escreveu na sua últi-
ma carta, que o comunismo 
representava a juventude 
do Mundo e preparava “les 
lendemains qui chantent” 
–“amanhãs que cantam”, 
usando uma expressão que 
se tornaria simbólica de todas 
as esperanças revolucioná-
rias num futuro idílico e utópi-
co, no qual as expectativas 
mais felizes do Homem se 
concretizariam numa socie-
dade ideal.

Mais do que Thomas Moore 
e a sua Ilha da Utopia deve-
ríamos recuar aos primeiros 
esboços de sistemas ideoló-
gicos e religiosos, particular-
mente os monoteístas, para 
situar o momento inicial em 
que o ser humano postula 
essa ideia de paraíso que 
tudo redimirá, chamando-
lhe “reino dos céus”, ou na 
sua versão laica “amanhãs 
que cantam”, ou mais longe 
ainda, ao aparecimento dos 
primeiros grupos humanos na 
terra. Não radicará na pró-
pria natureza do homem esse 
desejo de ir mais além de um 
mundo ideal mitificado, ilha 
dos amores, fim último da re-
compensa de todas as po-
voações?

Curioso é que, com inquie-
tante frequência, a pureza 
inicial dos sistemas ideológi-
cos que mais marcaram a his-
tória, converteu-se aquando 
da sua concretização prática 
em regimes políticos ou em 
contextos de luta pela sua 
afirmação em cenários de 
extrema violência, exclusão 

da diferença, fanatismo, to-
talitarismo, ditaduras que em 
vez de libertar oprimiram, em 
vez de dignificar envelhece-
ram, tornando uma miragem 
o bem prometido.

As guerras religiosas, o nazis-
mo, o fascismo e o holocaus-
to, o estalinismo e o Gulag e 
mais recentemente o terro-
rismo islâmico, são apenas 
alguns dos exemplos mais 
conhecidos de uma história 
longa de séculos na qual em 
nome de um deus qualquer, 
de uma raça, de uma socie-
dade perfeita a construir, se 
cometeram e cometem os 
maiores crimes e perversões 
da humanidade.

E o oposto? A forma como 
as ideologias alimentaram 
esperanças, sonhos, solida-
riedades, contribuíram para 
que milhões de pessoas tives-
sem vidas mais dignas, prós-
peras e amparadas que se 
constituíram acicate contra o 
desespero e descrença para 
a terrível passiva aceitação 
de cruéis realidades.

Não deveríamos então, ao 
invés de concluir por uma 
visão maniqueísta dos siste-
mas ideológicos, situando
-os próximos do bem ou do 
mal absolutos, aceitar que 
os mesmos mais não são do 
que consubstanciados pelas 
atávicas idiossincrasias dos 
homens com o seu cortejo de 
grandeza e miséria, sonho e 
perfídia, generosidade e vio-
lência?

Entre palavras de um pro-
feta (etimologicamente 
“aquele” que fala primeiro), 
chamemos-lhe Jesus, Maomé 
ou Marx, e a sua interpreta-
ção futura parece haver um 
desajustamento que varia 
conforme os protagonistas e 
os momentos históricos. Jesus 
apareceu como um pacifista, 
proclamando o Amor Univer-
sal, inclusive ao inimigo, mas 
a partir do Imperador Cons-
tantino, apenas os padres e 

os monges estavam proibidos 
de combater e verter sangue, 
enquanto os laicos podiam 
fazê-lo.

As Cruzadas serão, no que 
ao cristianismo diz respeito, 
o ponto crucial desse desfa-
samento. Sendo Maomé um 
chefe militar, que similitude 
se pode estabelecer entre o 
Jihad, os massacres e a abso-
luta desumanidade do deno-
minado estado islâmico e os 
preceitos do Corão? Ou en-
tre os ideais de Marx, Engels e 
da Primeira Internacional e o 
terror dos regimes de Estaline, 
Mao e Pol Pot?

Recentemente, recorda-
mos a propósito, circulou na 
internet um vídeo holandês 
em que pessoas abordadas 
na rua são convidadas a ler 
versículos do Corão, que pela 
sua violência, com a qual 
não se identificam, ofendem 
os seus valores. O choque 
é ainda maior quando veri-
ficam que os excertos que 
acabaram de ler pertencem, 
na verdade à Bíblia!

Seja como for, a questão 
das ideologias permanece 
na ordem do dia, tão velha e 
atual como o próprio ser hu-
mano.

Num mundo globalizado, 
mascarado aos mais diversos 
níveis por redes de interde-
pendência, por novas formas 
de comunicação e partilha, 
mas também de exclusão, 
surgirão novos paradigmas? 
Serão reinterpretados os já 
existentes? Que novos instru-
mentos nos conduzirão a nós?

Regressamos a Moore e à 
Ilha da Utopia (que em gre-
go significa “lugar que não 
existe”), espaço simbólico 
idealizado que nunca alcan-
çaremos, mas que nunca de-
vemos deixar de almejar!

No rasto que essa procura 
deixa germinar, estou con-
victo, as mais extraordinárias 
realizações da humanidade 
são imperiosas, no entanto, 

João Luís de Matos Nogueira
Diretor Geral da EPATV
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podar essa apaixonante via-
gem, desvirtuando-a, mutila, a 
chama do conhecimento, do 
debate, do respeito pelo ou-
tro, impedindo a capacidade 
de livremente pensar, que é o 
motor de todo o conhecimento 
humano.

Neste contexto, e crendo 
como cremos no papel da Edu-
cação, afigura-se como impres-
cindível a atuação da Escola, 
transmitindo saberes, mas tam-
bém os valores de uma cidada-
nia ativa, responsável, solidária, 
democrática e empenhada na 
transformação da sociedade. 

Aqui, na EPATV procuramos 
cultivar e consolidar quotidia-
namente, através de ações 
concretas, os alicerces de uma 
escola inclusiva apostada na 
solidariedade e na partilha, 
procurando contribuir para 
transformar o Mundo num lugar 
melhor.

Se toda a ação dos grupos 
humanos é, afinal mobilizada 
por uma ideologia, podemos 
orgulhosamente afirmar, que 
esta Ideologia é a nossa.■
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Está a revista TER nº 25 praticamen-
te fechada para ir para a gráfica e 
sou surpreendido pela noticia do fale-
cimento do Drº Almeida Santos!

Não gosto de homenagens póstu-
mas pois entendo que o reconheci-
mento deve ser demonstrado ainda 
em vida para o visado entender o seu 
percurso nesta vida terrena, mas seria 
uma injustiça da Revista TER não ter 
uma palavra para este colaborador, 
incentivador, admirador e sobretudo 
amigo da publicação da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde, já que, além 
de vários artigos com que sempre nos 
honrou nas publicações, sempre que 
a edição o “surpreendia” não deixa-

va de o manifestar através de um car-
tão pessoal que amavelmente perdia 
tempo a escrever para a EPATV….
aferia então a qualidade dos artigos, 
das fotografias e sobretudo dos temas 
abordados, sempre acompanhados 
de uma palavra de incentivo na con-
tinuidade deste projeto.

Hoje, dia 19 de Janeiro de 2016, sa-
bemos que vamos deixar de receber 
o “cartão” indicativo da qualidade da 
edição (pois não enviava em todas as 
publicações….) e que tão dificilmen-
te tentávamos decifrar no intuito de 
encontrar as sábias palavras que nos 
faziam procurar a excelência da pró-
xima edição (publicamos alguns dos 

cartões como homenagem).
Não posso também deixar de re-

ferir a sua primeira colaboração em 
2010, na edição da TER nº 8, com o 
suplemento dedicado ao Centenário 
da Implantação da República e onde 
hoje se pode “sentir lendo” o que é a 
defesa de uma Ideologia!

Coincidência ou não, o tema 
desta edição é exatamente sobre 
a IDEOLOGIA – e melhor do que 
ninguém a figura e o percurso do Drº 
António Almeida Santos faz juz ao 
tema!
 
*revistas TER podem ser consultadas no 
site www.epatv.pt

João Luis Nogueira
Diretor Geral da EPATV

IDEOLOGIAS
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eu ainda sou do temPo em 
que as cidades, os rios e os reis, 
tinham de estar na “ponta da 
língua”. Onde a exigência e o 
rigor eram palavras de ordem e 
não havia lugar para qualquer 
tipo de facilitismo.

o reCém-emPossado 
governo começa a colocar 
em prática algumas das suas 
medidas no que diz respeito ao 
sistema de ensino. De facto, o 
sistema educativo em Portu-
gal está necessitado não de 
teorias, pois estas estão mais 
do que discutidas e testadas, 
mas de direção política, de 
organização, de competência 
e da imposição de uma cultu-
ra de exigência e rigor a todos 
os níveis.

neste novo Cenário 

governativo, talvez o ensino 
devesse ser considerado uma 
prioridade, é tempo de arru-
mar a “casa” e rever todo o 
sistema de administração e 
gestão escolar, como forma 
de garantir condições e ferra-
mentas de trabalho quer para 
os docentes, quer para os alu-
nos, no sentido de aumentar 
a qualidade do seu desempe-
nho. Aliás, neste momento, já 
são poucas medidas represen-
tativas que restam da anterior 
governação.

é imPortante que a apli-
cação destas novas medidas 
não seja feita de uma forma 
avulsa e desordenada, mas sim 
com a intervenção de toda 
a comunidade educativa, 
abrindo espaço ao debate e 

à reflexão, para que definitiva-
mente se definam os aspectos 
relevantes para uma reforma 
educativa.

este Pára e arranCa não 
acrescenta nada de positivo, 
é necessário salvaguardar os 
interesses dos jovens e criar 
condições educativas com 
vista ao sucesso escolar. É ne-
cessário encontrar novos cami-
nhos, novas soluções, modelos 
alternativos… mudar!

este é um assunto que ca-
rece de uma abordagem mais 
atenta, mais alargada, menos 
literal e mais significativa. Res-
ta-nos aguardar, para perce-
ber se este novo “trajeto” que 
está a ser delineado tem sinal 
verde, ou se iremos permane-
cer neste engarrafamento.

366 novos dias que 
2016 traz para ser feliz. Haja 
“Saúdinha”, expressão típica 
dos nossos sábios (séniores) 
aquando se perguntam os 
desejos para o novo ano 
que acaba de entrar. A par 
deste tipo de expressões 
enraizadas na cultura portu-
guesa, ditam-se tendências 
num mundo cada vez mais 
digital.

era CaPaz de ouvir 
agora algum dos nossos sá-
bios dizer “a Comunicação 
já não é o que era”, pois as 
saudosas conversas de café, 
cartas e jornais físicos dão lu-
gar cativo a uma comunica-
ção digital. Cada vez mais 
mobile, onde smartphones 
e smartwatches se transfor-
mam na extensão da vida 
diária. Uma realidade cada 
vez mais data-driven onde 
se desenvolvem wearables 
e carros inteligentes que 
prometem ajudar o consu-
midor. É inegável o impacto 
da tecnologia não só para 
facilitar a vida dos consumi-
dores, mas também para as 
empresas descobrirem mais 
sobre o público (afinal, a ida-
de é só um número!).

num mundo semPre 
on, as marcas dispõem 
de um maior manancial de 
ferramentas digitais para 
chegar aos seus mercados e 
consumidores. Redes sociais, 
e-mails, websites, livestre-
ming, vídeos, infografias e 
podcasts são alguns dos 
exemplos de plataformas 
onde os consumidores pro-
curam informação. É avas-
salador o crescimento e a 
mudança diária na criação, 
gestão e divulgação de 
conteúdos. Vivem-se tempos 
de uma comunicação sem-
pre ligada, com informação 
disponível a qualquer hora e 
em qualquer local.

a Par da quantida-
de e imediatismo da infor-
mação disponível, é real a 
necessidade de filtrar e qua-
lificar a mesma. As empresas 
desenham estratégias multi-
canais procurando conteú-
dos relevantes e apelativos. 
O global digital ganha di-
mensão híper-local persona-
lizando-se a cada segmento. 
Desenvolve-se processos de 
automação da informação 
e procura-se “casar” dados 
quantitativos com experiên-

cias emocionais, havendo 
uma constante adaptação 
das mensagens e canais 
online e offline. Compete-
se pelo tempo de atenção 
do consumidor e torna-se 
importante assegurar ser o 
first mover numa reinvenção 
constante.

mais do que 
informação em 
quantidade, estar presente 
com conteúdos relevantes, 
nos momentos certos e 
não bombardeando o 
consumidor são chaves 
para promover uma 
Comunicação e Relação 
Saudável. A aprendizagem 
diária é também um ponto 
de ordem. A interação entre 
consumidores e empresas 
deverá ser inteligente, 
integrada e aberta por 
forma a cativar e deixar 
a magia da relação voar. 
E, saudavelmente, saber 
pousar e recolher. Era capaz 
de ouvir algum dos nossos 
sábios dizer “Reinventam-
se os tempos…. Haja 
Saúdinha!”. ■

SISTEMA EDUCATIVO

também a Comunicar

novo governo, ano novo, Problemas que vão e vêm.

SISTEMA EDUCATIVOSISTEMA EDUCATIVO

NO PÁRA  ARRANCA

Haja “Saúdinha”,

Manuel Serrão
Comentador em vários órgãos 

da comunicação social
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o seu nome é boyan 
slat, é um inventor de 
ideologia ambientalista 
que, em Fevereiro de 2013, 
abandonou o seu curso de 
Engenharia Espacial para 
estudar uma ideia que, 
percebeu desde o início, 
poderia ser revolucioná-
ria. Não do ponto de vista 
económico, financeiro ou 
de mediatismo global, mas 
uma ideia que poderia, em 
poucos anos, tornar os nos-
sos oceanos mais limpos.

a ideia, que já vinha a 
ser trabalhada desde 2011, 
foi crescendo até ao que é 
hoje o The Ocean Cleanup, 
um projecto e método de 
limpeza dos detritos de plás-
tico nos oceanos que, ao in-
vés dos sistemas conhecidos 
até então, não procura o 
plástico – ele move-se pelo 
oceano e aproveita as prin-
cipais correntes marítimas 
para concentrar os detritos 
de plástico para posterior 
recolha. Ou seja, ele espera 

que o plástico venha até si.
o sistema permite 

armazenar até 3.000 me-
tros cúbicos de plástico de 
cada vez e num único local 
– o que equivale a uma 
piscina olímpica, para terem 
uma ideia – e está ainda 
em fase de testes.

o ProjeCto tem sido 
elogiado globalmente e 
recebido, em virtude desta 
notoriedade, uma grande 
contribuição financeira 
para se tornar numa rea-
lidade. De nacionalidade 
holandesa, Boyan Slat é filho 
de um período da história 
em que a humanidade cor-
re o risco de desaparecer. 
Ele cresceu a sentir na pele 
algumas das consequências 
directas e indirectas das 
alterações climáticas, o que 
o influenciou na escolha de 
um caminho de vida invul-
gar – abandonar um curso 
académico para tentar 
mudar o mundo com base 
nas suas próprias crenças e 

ideologias adquiridas.
no Próximo verão, 

o The Ocean Cleanup 
vai ser implementado a 
23 quilómetros da costa 
holandesa, no Mar de 
Norte. É uma espécie 
de regresso-a-casa para 
Boyan e a prova de que o 
seu pensamento inventivo 
e invulgar ultrapassa a 
primeira grande prova de 
fogo. 

boyan aPrendeu a 
viver na era da incerteza 
invulgar, mas só agora o 
seu caminho começou. 
Poderá ele elevar a 
disrupção ecológica para 
um verdadeiro movimento 
ideológico? Ou, em 
última análise, poderá a 
sua liderança levar toda 
uma nova geração de 
cidadãos ecologistas – ou 
proto-ecologistas – para 
a verdadeira revolução 
verde, feita pelas suas 
invenções e acções no 
terreno? ■

este miúdo

vai redefinir

o conceito

de ecologia

PODEM NÃO ACREDITAR, MAS UMA DAS PESSOAS EM QUEM O PLANETA MAIS 
ESPERANÇAS DEPOSITA NASCEU EM 1994 – A 27 DE JULHO, PARA SER MAIS 
PRECISO – E TEVE O SEU MOMENTO EUREKA COM APENAS 19 ANOS.

Carlos Martinho
Editor do agregador Green Savers

Boyan  slat
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não me resig-
no a aCeitar que 
o cristianismo seja 
uma ideologia. Sei 
que muitos o consi-
deram como tal, em 
confronto com tantos 
outros num verda-
deiro supermercado 
onde cada um pode 
escolher o que mais 
lhe convém ou agra-
da. Acredito, até, 
que muitos outros 
nem sequer queiram 
dar ao cristianismo 
esta caracterização.

Por aquilo 
que ConCerne 
à igreja, vejo 
que o que muitos 
apelidam de crise 
religiosa se deve a 
esta interpretação. 
A culpa é daqueles 
que não se assumem 
como cristãos. Mas, 
quer queiramos ou 
não, a Igreja tem 
uma quota-parte 
muito grande nesta 
visão, uma vez que 
se deixou conduzir 
por um comporta-
mento de prescrição 
de mandamentos e 
leis, em articulação 
com proibições. 
Para muitos, o cris-
tianismo equivale a 
um simples conjunto 
de leis e prescrições 
que norteiam vidas e 
opções por parte das 
pessoas.

não aCei-
tando que seja 
uma ideologia, 
partilho a grande 
certeza de que o 
cristianismo é sinóni-
mo do encontro com 
uma pessoa, original 
e única, nascida num 
passado remoto mas 
que prometeu per-

manecer com os seus 
até ao fim dos tem-
pos. Paradigmática 
é a comparação por 
Ele escolhida onde se 
afirma como a única 
videira em que todos 
os seus discípulos, na 
sua diversidade de 
culturas ou raças, 
se enxertam para 
produzir frutos capa-
zes de transformar a 
sociedade, diferente 
de um aglomerado 
de pessoas, muitas 
vezes anónimas e 
esquecidas, mas na 
responsabilidade de 
serem família que re-
vela o que é através 
daquilo que vive. Só 
esta identificação 
com uma pessoa é 
capaz, como conse-
quência, de delinear 
comportamentos e 
opções. Cristo afir-
mou “assim como eu 
fiz, fazei-o vós tam-
bém” (Jo 13,15).

os seus Primei-
ros seguidores 
narraram, naqui-
lo a que chamamos 
Evangelhos ou Cartas 
Apostólicas, o que o 
encontro com essa 
Pessoa implicou para 
as suas vidas. Tam-
bém hoje o cristão 
deveria escrever a 
sua Boa Nova com a 
tinta que diferencia e 
distingue.

evidentemente 
que este enCon-
tro Com Cristo 
se versou depois em 
doutrina e princípio 
orientadores. Tais 
critérios foram perpe-
tuados pela Tradição 
da Igreja e deram 
vida à teologia, mo-
ral, direito e doutrina 

social. Se o encontro 
pessoal é impres-
cindível, não menos 
exigente é o exercí-
cio de se identificar 
com esta doutrina 
sem vergonha nem 
complexos. Não se 
trata de um quadro 
de referências à 
parte ou à margem 
desse encontro com 
a pessoa de Jesus. 
São a sua expressão 
e explicitação. Daí a 
importância e a ne-
cessidade de com-
preender todas as 
implicações do refe-
rido encontro e que 
estas componentes 
culturais, verdadeiras 
ciências como todas 
as outras, são meios 
indispensáveis para 
nos identificar como 
prolongamento de 
uma vida iniciada há 
muitos séculos.

também aqui, 
e particularmente 
no nosso meio, é de 
lamentar a reduzida 
procura de um enri-
quecimento cultural 
capaz de apresen-
tar, em linguagem 
intelectual, as razões 
do nosso viver. A 
Igreja, hoje, nunca se 
cansará de interpelar 
os seus fiéis para que 
procurem dar profun-
didade intelectual, 
moral, social, jurídica, 
histórica à cultura. 
Tudo mostrará a 
beleza da amizade 
de um Deus que se 
fez homem para que 
toda a Humanidade 
vivesse ao estilo de 
Deus. Esta é a histó-
ria de salvação e a 
história da beleza do 
Homem. ■

Ser cristão
não é
uma ideologia
D. Jorge Ortiga
Arcebispo Primaz de Braga
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são Pessoas de 
todas as origens, 
que encontrará no 
seu local de trabalho, 
no sítio onde faz 
compras ou onde 
estuda. Na verdade 
são seus vizinhos. As 
Testemunhas de Jeová 
são uma organização 
cristã internacional que 
não tem vínculos com 
outros grupos religiosos. 
São mais de 8 milhões 
no mundo inteiro e 
como parte da obra 
de educação Bíblica 
gratuita que levam a 
cabo, ensinam a Bíblia 
em 240 países. Fazem 
isso em obediência 
às palavras de Jesus: 
“Estas boas novas 
do Reino serão 
pregadas em toda a 
terra habitada, em 
testemunho a todas 
as nações”. – Mateus 
24:14.

na atual so-
Ciedade Plural, a 
tolerância para com 

diferentes estilos de 
vida, origens étnicas e 
crenças religiosas, con-
tribui para a paz. Neste 
contexto, as Testemu-
nhas de Jeová nunca 
interferem no que 
cada pessoa escolhe 
fazer, mas seguem o 
exemplo de Jesus por 
demonstrarem amor 
e preocupação pelo 
bem-estar de todo o 
tipo de pessoas. Embo-
ra compreendam que 
a maioria das pessoas 
tem a sua própria 
religião e que muitos 
não estão interessados 
na mensagem que lhes 
levam, acreditam que 
os ensinos da Bíblia po-
dem salvar vidas. Sem-
pre que necessário, le-
vam a efeito ações de 
ajuda humanitária que 
visam o bem-estar dos 
seus irmãos espirituais e 
de outras pessoas.

indePendente-
mente do País 
onde moram, obede-

cem à lei e respeitam 
as autoridades go-
vernamentais. Apesar 
disso, são neutras em 
assuntos políticos e 
não apoiam a guerra. 
Acreditam que apenas 
o Reino de Deus solu-
cionará definitivamen-
te todos os problemas 
que afetam a humani-
dade. Esse Reino é um 
governo que também 
restaurará o Paraíso na 
Terra, onde as pessoas 
usufruirão plena paz. 
– Daniel 2:44; Salmo 
37:11, 29.

as testemunhas 
de jeová acreditam 
que “toda a Escritura 
é inspirada por Deus e 
proveitosa”. (2 Timóteo 
3:16) Por isso usam a Bí-
blia como um guia prá-
tico para aprenderem 
sobre Deus e terem 
uma vida satisfatória. 
Elas creem que os prin-
cípios intemporais da 
Bíblia podem ajudar as 
pessoas se elas dese-

jarem aplicá-los. (Isaías 
48:17, 18) Na sua vida 
diária, esforçam-se por 
aplicar esses princípios 
e isso protege-as de 
comportamentos de 
risco como o tabagis-
mo, a embriaguez, ou 
o consumo de drogas. 
Também evitam prá-
ticas especificamente 
proibidas nas Escrituras, 
tais como a imoralida-
de sexual e o roubo. – 
1 Coríntios 6:9-11.

em Portugal elas 
são uma Comunidade 
Religiosa Radicada. No 
distrito de Braga são 
cerca de 4 000, distri-
buídas por 52 congre-
gações. Reúnem-se 
em 22 locais diferentes 
de adoração conhe-
cidos como Salões do 
Reino.

Para mais infor-
mações sobre as Tes-
temunhas de Jeová, 
visite o nosso site em 
www.jw.org. ■

as testemunhas de Jeová

Quem são?

Testemunhas Jeová
de Braga

faCtos de interesse:
As Testemunhas de Jeová 
estão presentes na cidade 
de Braga desde a década 
de 60.
A congregação de Vila 
Verde das Testemunhas de 
Jeová existe desde 1988.
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Do seu ponto de vista, gover-
nar seguindo ideologias acaba 
inevitavelmente mal, já que a rea-
lidade é sempre mais poderosa, 
impondo a verdade. Proferida em 
final de mandato, a declaração 
de Cavaco Silva é irrelevante do 
ponto de vista político. Já encara-
da no plano intelectual, a sua po-
sição merece um pouco mais de 
atenção. Ela filia-se, afinal, numa 
longa tradição, quase tão antiga 
como a própria palavra. De fac-
to, se Antoine Destutt de Tracy, 
que a criou, pretendeu fazer dela 
uma nova ciência, a ciência das 
ideias, depressa esse sentido neu-
tro do conceito cedeu passo a 
conotações negativas. Figuras tão 
radicalmente diferentes, como 
Napoleão e Karl Marx, certamen-
te que por razões distintas, olha-
ram criticamente a ideologia, que 
assim adquiriu um sentido novo, o 
de ideias falsas e alienantes. Ca-
vaco Silva não está, portanto, mal 
acompanhado, muito embora no 

seu caso o sentido mais preciso de 
ideologia talvez seja o que Ray-
mond Aron proferiu com humor: 
«Ideologia são as ideias políticas 
do meu adversário». É neste pon-
to que a afirmação de Cavaco 
Silva se torna mais luminosa, justi-
ficando ter começado esta breve 
nota pela sua evocação. Quero 
com isto dizer que não é como 
contributo para o debate teórico 
em torno dos diferentes sentidos 
de ideologia que as suas palavras 
importam. Elas importam, isso sim, 
enquanto expressão reveladora 
do momento histórico que vive-
mos e do contexto político que 
estamos a atravessar. Dizendo de 
outro modo, o que torna relevan-
te a declaração de Cavaco Silva 
não é só o facto de ser, obvia-
mente, uma declaração ideológi-
ca, mas também o facto de não 
surgir isolada, sendo, ao contrário, 
uma enunciação clara do modo 
como no espaço público se vem 
debatendo a acção política. 

Ideologia:
o sentido e a forma

Luís Cunha
Universidade do Minho, CRIA

O Presidente da República por-
tuguesa, Cavaco Silva, encerrou o 
ano com uma declaração crítica 
em relação a algo a que chamou 
ideologia. Em discurso proferido 
no Conselho da Diáspora (23 de 
dezembro), contrapôs ideologia 
e realidade, assegurando que “a 
realidade acaba sempre por der-
rotar a ideologia”. 

se, como 
Karl mannheim, 
considerarmos a 
ideologia como visão 
do mundo, então a 
contraposição entre 
ideologia e realidade 
não faz grande sentido.
Existem, isso sim, ideologias domi-
nantes, que se podem tornar de tal 
forma hegemónicas que produzem 
alienação. Existem também ideo-
logias que as combatem, ora de 
forma discreta e pouco visível ora 
de forma aberta e competitiva. 
Em nenhum destes casos estamos 
perante a realidade, mas sempre 
perante visões globais da socieda-
de, que geram propostas diversas, 
sendo a isso que chamamos fazer 
política. Todavia, ainda que faça 
pouco ou nenhum sentido no plano 
intelectual, a contraposição ideo-
logia/realidade, tão corrente nos 
últimos anos, tem-se revelado efi-
caz nos seus efeitos. Foi usada por 
Passos Coelho na sua governação 
para defender que a política que 
seguia nada tinha de ideológico, 
sendo apenas determinada pela 
realidade. A eficácia de que falo 
decorre da capacidade de desviar 
o foco da nossa atenção do con-
fronto de ideias e do modo como 
estas governam a acção política, 
recolocando-o na inevitabilidade, 
isto é, naquilo que deve ser feito. 
Desta forma, é negada legitimida-
de a qualquer debate que ponha 

em causa a suposta realidade: esta 
demarca a verdade e qualquer 
oposição é inconsequente e pena-
lizadora, apenas atrasando as de-
cisões inevitáveis e necessárias. 

do que foi dito até aqui sublinho 
duas notas principais. a primeira é 
que falar de ideologia não é falar 
de algo que diga respeito apenas 
a intelectuais, que se situe no plano 
abstrato, sem nada ter a ver com a 
vida de todos os dias. A evocação 
que Cavaco Silva fez de ideolo-
gia no discurso acima referido, tal 
como o uso que Passos Coelho fez 
do conceito durante a sua gover-
nação, mostram bem que o ideo-
lógico diz respeito a todos nós. A 
rejeição de algumas ideias através 
da atribuição do rótulo de ideolo-
gia vai sempre a par com a afirma-
ção de outras ideias, aquelas com 
que nos governam e que legitimam 
decisões que afetam a nossa vida. 
Deve ficar claro, portanto, que a re-
jeição da ideologia é, ela própria, 
ideológica. a segunda nota é a de 
que é urgente abrir o espaço pú-
blico a um debate político amplo, 
que englobe o confronto entre di-
ferentes ideologias, quer dizer, que 
substitua a ideia de consenso pela 
de diversidade de perspectivas no 
campo político. Dessa forma, será 
possível transformar a política, re-
tirando-a do espaço fechado e 
monopolizado por grupos especí-
ficos em que em boa medida se 
encontra, para fazer dela num es-
paço vivo, em que todos os cida-
dãos se podem e devem implicar, 
contribuindo para que aqueles que 

Ideias como as da 
inevitabilidade e 

concepções como as 
das verdades que 
não se discutem, 

poderão então ser 
relativizadas e 

recontextualizadas.

“
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governam por delegação demo-
crática possam fazer escolhas in-
formadas e participadas. Ideias 
como as da inevitabilidade e con-
cepções como as das verdades 
que não se discutem, poderão 
então ser relativizadas e recontex-
tualizadas.

Ao encararmos a ideologia no 
seu sentido original, como ciência 
das ideias, estamos a dar-lhe um 
sentido neutro, que deixa de lado 
aquele que é um aspecto funda-
mental de muitas ideologias: a 
vontade de hegemonia e o modo 
como procuram criar sentido. De 
facto, o mundo social não é uma 
arena onde se confrontam ideo-
logias em ameno diálogo. Cada 
uma delas tende a reivindicar 
para si uma verdade que não re-
conhece às outras, de tal forma 
que o mundo que é concebido 
a partir das ideias em que cada 
ideologia se funda deve ser visto 
como o melhor dos mundos, se 
não mesmo como o único possí-
vel. Voltamos, assim, a Cavaco Sil-
va e à sua censura da ideologia, 
para dizer que a visão do mundo 
que hoje prevalece e que ele de-
fende, traduzida naquilo a que 
habitualmente se chama neolibe-
ralismo, tem as características que 
acabámos de enunciar, ou seja, é 
uma ideologia que ambiciona de-
finir o sentido legítimo do mundo.

Propor uma visão do mundo 
e querer fazer dela a única 
que vale e que deve ser 
seguida implica reivindicar 
a verdade, sendo que esta, 
pela sua própria natureza, 
não é objecto de discussão. 
A falácia que assim se 
constrói tem-nos dominado 
politicamente, cerceando 
o espaço do contraditório 
e das alternativas. Só se sai 
deste cerco desconstruindo 
essas supostas verdades e 
mostrando o seu carácter 
falacioso. 

Não é este o lugar para o fa-
zer, bem entendido, mas consi-
deremos brevemente alguns dos 
seus fundamentos. Desde logo, a 
convicção de que a racionalida-
de humana é um atributo que se 
expressa numa vontade comum 
muito definida: o desejo de maxi-
mizar os proveitos e de minimizar 
os custos. Esta regra, enunciada 
como universal, destaca o indivi-
dualismo e reduz a acção huma-
na à persecução de uma lógica 
de mercado: quer se trate de ba-
tatas quer se trate de afectos, a 
vida social reduz-se a um merca-
do, no qual procuramos adquirir o 
que mais nos convém pelo melhor 

preço, vendendo o que podemos 
vender pela melhor oferta. Resulta 
desta visão da natureza humana 
um princípio de competição en-
tre pares que dispensa qualquer 
regulação externa, desde logo o 
Estado. Esta não é a verdade so-
bre a natureza humana mas ape-
nas uma interpretação da mesma 
– ainda que uma interpretação 
de tal forma importante que tem 
condicionado a vida de todos nós 
através das soluções de governo 
que em seu nome veem sendo to-
madas. Por esta razão, afirmar que 
a realidade nada tem a ver com 
ideologia, como fez Cavaco Silva, 
é apenas uma forma de reforçar a 
ilusão, colocando os cidadãos pe-
rante situações que nada têm de 
inevitável. As ideias em que se fun-
da a ideologia que hoje domina 
são apenas ideias, que tal como 
outras dão sentido ao mundo em 
que vivemos, determinando o sen-
tido da acção colectiva e indivi-
dual e os limites da intervenção 
política. Perceber o que significa, 
afinal, ideologia, implica perce-
ber o modo como as ideias fa-
zem o seu percurso histórico e de 
que forma se inscrevem no nosso 
quotidiano, ensinando-nos a ver 
o mundo, a dar-lhe sentido e a 
orientar a nossa actividade, desde 
os actos banais aos mais implica-
dos politicamente. ■

Todos temos 
pais, que por sua 
vez tiveram os seus, 
e assim sucessiva-
mente, durantes 
inúmeros séculos e 
incontáveis milé-
nios. Antepassados 
quem sabe nas-
cidos em quantos 
países, em quantas 
civilizações, em 
quantas tribos, em 
quantas cavernas. 
Quem sabe onde 
estariam durante 
os Descobrimentos, 
no Império Romano 
ou na construção 
das primeiras cida-
des; quem sabe o 
quanto amaram, o 
quanto sofreram, o 
quanto trabalha-
ram para construir 
a cultura humana.

Cada um de 

nós, humanos, 
seja qual for a 
nacionalidade ou 
cor de pele, seja 
qual for a origem 
social da sua fa-
mília, seja qual for 
a sua religião ou 
opiniões políticas, 
temos a mesma 
origem na grande 
corrente de vida. 
Uma origem que, 
como as fontes de 
água, se esconde 
nas profundezas do 
tempo.

Evolução 
é, portanto, a lei 
que impregna o 
tempo e imprime 
uma aceleração 
às formas de vida, 
em direção a algo 
que, tal como a 
fonte, também 
desconhecemos.

Desde os 
seres mais 
simples, quase 
etéreos, que se 
dividiam por parte-
nogénese, sepa-
rando de si próprios 
novos seres (como 
as bactérias); 
passando por seres 
que punham ovos, 
que ainda sentiam 
a natureza como 
inseparável de si 
próprios; passando 
por um momento 
em que se dividi-
ram os sexos em 
feminino e mas-
culino, numa fase 
em que devemos 
ter aprendido (ou 
começado) a lidar 
com sentimentos; 
passando pela 
autoconsciência, 
tantas vezes simbo-
lizada pelo fogo, 

ideologia
Diz-nos a ciência 

evolucionista que a 
humanidade é o re-

sultado de milhões de 
anos de transforma-

ções sucessivas, acu-
muladas através de 

infindáveis gerações. 

e

Henrique Cachetas
Diretor da Nova Acrópole de Braga
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cujo domínio cabe 
apenas a estes seres 
que caminham ver-
ticais.

Assim se pode 
tomar atenção 
ao facto de que a 
evolução não se 
preocupou apenas 
com o plano físico 
ao criar o ser huma-
no. É preciso que o 
corpo tenha ener-
gia para se mover, 
tenha sentimentos 
para se motivar e 
conectar, e tenha 
uma mente para 
conhecer e se guiar 
no seu caminho.

A mente é das 
características mais 
poderosas do ser 
humano. É a mesma 
mente que conhe-
ce, aquela que se 
engana; as maiores 
e rigorosas certezas 
estão muitas vezes 
na base dos nossos 
maiores e irremediá-
veis erros. É a mesma 
mente que inventa 
o raio-x, capaz de 
guiar a ação de 
um médico e salvar 
vidas, e aquela que 
inventa a bomba de 
hidrogénio, capaz 
de se guiar a si pró-
pria para a morte 
certa de milhares. 
A mente é um ativo 
muito precioso, pois 
com ela falamos 
e entendemo-nos 
mutuamente, com 
ela conduzimos e 
usamos o computa-
dor, com ela pinta-
mos e escrevemos, 
com ela olhamos as 

estrelas e indagamos 
a profundidade do 
céu. A mente é um 
ativo muito perigoso, 
pois com ela menti-
mos e manipulamos, 
com ela fomenta-
mos a injustiça em 
nosso proveito, com 
ela criamos o lixo 
que polui o planeta 
e as armas com po-
der para destruí-lo.

Através da 
mente conce-
bemos ideologias, 
elaboramos teorias 
políticas, tecemos 
opiniões, persua-
dimos audiências, 
influenciamos leito-
res. O próprio leitor 
destas palavras, 
tal como o autor, 
não está imune à 
influência do que 
lê, do que ouve, do 
que assiste. O grau 
de influência a que 
alguém está sujei-
to depende, entre 
outras coisas, da 
sua maturidade, da 
sua cultura, dos seus 
interesses e da sua 
coragem. Onde a 
influência se torna 
manipulação nem 
sempre é fácil reco-
nhecer. Uma criança 
é facilmente influen-
ciada, e nisso consis-
te em grande parte 
todo o processo 
educativo, assimilan-
do as influências da 
família, dos professo-
res, das companhias. 
Também são mais 
suscetíveis de mani-
pulação, havendo 
inclusive leis específi-
cas para as proteger 

de certos atos ilícitos. 
Muitas vezes falsas 
notícias sensaciona-
listas são tomadas 
como verdade por 
quem desconhece 
a matéria nem se 
preocupa em estu-
dar as fontes mais 
fidedignas. Frequen-
temente se empre-
gam grandes quan-
tidades de dinheiro 
para convencer o 
público da qualida-
de de um produto 
ou do motivo subja-
cente a uma guerra, 
nem sempre haven-
do concordância 
entre a verdade e a 
aparência de verda-
de. Quando um juiz 
analisa o seu caso, 
ele tem que exer-
citar um elevado 
discernimento para 
depurar os factos e 
os argumentos dos 
advogados, argu-
mentos esses ela-
borados para fazer 
valer a sua razão, 
nem sempre para 
defender a verdade.

As opiniões, 
como afirmou o 
filósofo Platão, estão 
a meio caminho 
entre a verdade 
e a mentira, não 
sendo nem uma 
coisa nem outra, e 
daí terem um valor 
relativo. No entanto, 
o mesmo filósofo, 
não se ficava pelo 
relativismo que tudo 
desfaz sob os nossos 
pés, deixando-nos 
inseguros em todas 
as questões, mesmo 
as mais essenciais; 

ele afirmava tam-
bém a existência 
das outras duas: tal 
como existe a opi-
nião, também existe 
a mentira, também 
existe a verdade.

Daí que os 
idealistas, os 
que procuram a 
verdade e a justiça 
por cima de todas 
as coisas, os que 
anseiam trazer mais 
bondade e beleza 
a este mundo tão 
carente, não se 
queiram deter no 
mundo das opiniões 
nem do jogo de 
palavras que faça 
valer os seus inte-
resses. Eles querem 
encontrar ideias sóli-
das, claras e coe-
rentes onde possam 
fundamentar de 
forma consciente as 
suas ações em prol 
da humanidade, 
de modo a fazê-la 
avançar no seu 
caminho evolutivo, 
não só material, 
mas também social 
e espiritual. Querem 
dar uso a todas as 
dimensões do ser 
humano, desde as 
suas mãos e o seu 
coração, à sua 
mente e à sua von-
tade de transforma-
ção para melhor. É 
necessário, quando 
se quer fazer algo 
positivo e útil pelo 
mundo, que tenha-
mos claros os nossos 
princípios, as nossas 
finalidades, que te-
nhamos uma visão 

ajustada e aproxi-
mada à verdade 
do que é o ser 
humano e de que 
fatores depende a 
sua felicidade. Se 
chamamos ideolo-
gia a esse conjunto 
de ideias capazes 
de orientar a nossa 
ação, podemos 
concluir que a ideo-
logia é um veículo 
para a transforma-
ção do mundo, não 
desde o próprio 
mundo concreto, 
mas desde o que se 
considera ideal.

Se essa mes-
ma ideologia, es-
sas mesmas ideias, 
são usadas não por 
idealistas com fina-
lidades altruístas, 
mas por interesses 
obscuros e egoís-
tas, facilmente a 
ideologia se degra-
da em veículo de 
dominação, forma 
de manipulação e 
causa de sofrimen-
to. O que começou 
como um fogo 
capaz de iluminar 
os labirintos da vida 
e conquistar os me-
lhores sonhos, trans-
forma-se em arma 
incendiária, por 
vezes com poder 
para desviar na cor-
rente da vida povos 
inteiros em direção 
à destruição.

 Não está 
simplesmente 
dependente da 
ideologia, nas 
suas manifesta-

ções em sistemas 
políticos e reverbe-
rações culturais e 
sociais, o contributo 
positivo que pode 
conseguir para o 
progresso e a evo-
lução humana. Está 
essencialmente de-
pendente da quali-
dade dos homens e 
mulheres que vivem 
essa ideologia, da 
honestidade com 
que buscam as 
melhores ideias, da 
generosidade com 
que as põem em 
prática, do esfor-
ço e sacrifício que 
estão dispostos a 
fazer para que, não 
abdicando dos seus 
princípios, possam 
resistir às pressões e 
tentações do ímpe-
to decadente do 
mundo. O essencial 
é exercitar o discer-
nimento para nos 
deixarmos persuadir 
apenas pelo que re-
conhecemos como 
justo e verdadeiro, e 
não pela poderosa 
mentira disfarçada 
de causa nobre. O 
essencial é que exis-
tam homens bons, 
de boa vontade, 
para que o fogo 
que arde quando 
damos asas ao 
espírito humano se 
possa transmitir de 
vela em vela, trans-
formar-se em luz 
e calor, trazer um 
pouco mais de paz 
e de harmonia ao 
coração da huma-
nidade. ■
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Uma dessas normas dizia respeito ao aumen-
to progressivo, até 2020, da Taxa de Gestão de 
Resíduos (TGR) devida pelos sistemas de gestão 
de resíduos ao Estado e imputada aos utentes, 
por cada tonelada de resíduos depositada em 
aterro, para valores exorbitantes: está previsto um 
valor de 5,5€/ton, em 2015, chegando a 11€/ton, 
em 2020. 

Uma das grandes críticas apontadas, na altu-
ra, era a de que, apesar do objetivo ser penalizar 
a deposição de resíduos em aterro, a TGR não 
garantia que iria contribuir para incentivar a reci-
clagem propriamente dita, pois as verbas arreca-
dadas com o pagamento desta taxa não iriam 
reverter diretamente para o setor.

Esta situação deixou de ser criticável, pelo con-
trário, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 233/2015, de 
13 de Outubro, que vem reforçar o incentivo à 
reciclagem. 

Esta nova legislação, vem estabelecer que 
35% das receitas da Taxa de Gestão de Resíduos 
(TGR), até um máximo de 1,5 milhões anuais, re-
verte para os sistemas que melhor desempenho 
apresentem, em termos de reciclagem. 

Portugal tem de reciclar 50% dos resíduos ur-
banos recicláveis até 2020, mas a taxa atual ron-
da os 25%, ou seja, temos de duplicar estes valo-
res, pelo que todos os incentivos são bem-vindos.

TGR
Agora sim,
separar os resíduos
para pagar menos

No início de 2015, 
entraram em vigor 
várias alterações às 
normas ambientais 
nos setores da 
energia e emissões, 
transportes, 
água, resíduos, 
ordenamento do 
território, florestas 
e biodiversidade, 
a chamada 
Fiscalidade Verde. 

Pedro Machado
Diretor Geral Executivo da Braval

€
TGR
Agora sim,
separar os resíduos
para pagar menos O Decreto-Lei n.º 233/2015 re-

fere, também, que os sistemas de-
verão repercutir integralmente o 
valor do incentivo na redução de 
tarifas e prestações financeiras.

Era por aqui que pretendia 
chegar ao público em geral, mos-
trar que está tudo interligado e 
que, se queremos pagar menos 
tarifa de resíduos, efetivamente 
temos de separar os resíduos.

Ora vejamos: a tarifa de re-
síduos é devida pelo serviço de 
recolha de resíduos indiferencia-
dos que as câmaras ou empresas 
municipais prestam, cujo valor 
é calculado não só pelos custos 
associados à recolha e transpor-
te (que serão fixos independen-
temente da quantidade de re-
síduos recolhidos), mas também 
pela taxa paga pela deposição 
em aterro desses resíduos indi-
ferenciados, acrescida da TGR, 
cujo valor irá aumentar exponen-
cialmente até 2020. Isto porque os 
resíduos colocados nos ecopon-
tos, na nossa zona de abrangên-
cia, são recolhidos pela Braval e 
não é cobrada nenhuma taxa 
por este serviço.

Aqui sim, o custo poderá variar 
conforme a quantidade de resí-
duos recolhida. Se todas as pes-
soas passassem a separar todo o 
tipo de resíduos passíveis de valo-
rização, a quantidade de resíduos 
indiferenciados a recolher seria 
muito menor, logo a taxa paga 
pelas câmaras ou empresas mu-
nicipais para depositar esses resí-
duos em aterro também seria me-
nor, o que se refletiria na tarifa de 
resíduos paga pelos munícipes. 

Se a isto juntarmos 
o novo incentivo de 
devolução de parte 
das receitas da TGR 
aos sistemas que mais 
reciclarem, valor que 
terá obrigatoriamente 
que ser refletido 
na redução de 
tarifas, poderemos 
efetivamente dizer 
que se queremos 
pagar menos resíduos 
temos de os separar 
para reciclagem.

Para além disto, caso cada 
sistema não atinja as metas de 
valorização, à taxa de gestão de 
resíduos, já de si tão elevada, será 
acrescida uma taxa adicional, 
em função do desvio às metas 
para o ano 2020.

Parece que chegamos a um 
ponto em que nada motiva mais 
as pessoas que a ideia de pou-
pança. Já que a preocupação 
ambiental não é suficientemen-
te motivadora, vamos apostar 
na ideia de poupança ambien-
tal como sinónimo de poupança 
económica, para levar mais pes-
soas a separar os seus resíduos.

Ajude-nos ajudando-se, reci-
clando e, portanto, poupando! ■
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obrigado por teres esta-
do ao nosso lado, fazeres 
parte da nossa turma, pela 
alegria que nos ofereceste, 
pelos melhores momentos 
vividos diariamente, não só 
como colegas, mas como 
amigos.

saudades sentiremos sem-
pre, saudades de todas as 
conversas, risadas jogadas 
ao vento, saudades da tua 
paixão pela vida, saudades 
de tudo o que vivemos nes-
te curto espaço de tempo.

obrigado pelas experiên-
cias compartilhadas no 
percurso até aqui, obrigado 
pelo sorriso permanente, 
um sorriso guardado para 
qualquer um, independen-
temente do dia, da hora 
ou lugar. Bastava estares 
e ouvíamos o teu riso e a 
alegria que reinava no teu 
coração.

Um obrigado especial 
aos teus pais, irmãos e aos 
que te acompanharam por 
terem feito o Homem que 
eras e serás sempre nos nos-
sos corações.

nunCa te esqueCeremos!!!

Pedro fernandes
#renda

Colegas da turma do 1º ano de Mecatrónica Automóvel

II Caminho EPATV
O Primitivo
a Santiago de Compostela

“SIM: Dizer sim significa re-
conhecer-se nas opções. 
Significa vincular-se, com-
prometer-se, aceitar os 
desafios, identificar-se. A 
viagem que empreendes 
exige que esse SIM seja 
pronunciado com con-
vicção, como quem está 
determinado a prosseguir 
o caminho. Dizer sim sig-
nifica também compro-
meteres-te com o que és 
e responsabilizar-te pelo 
rumo que decidiste dar à 
tua viagem. Significa ser 
fiel a ti mesmo. Diz sim...” 
(Com base no livro de: 
GARCÍA-MOGE, J. ; TOR-
RES PRIETO, J. A., Camino 
de Santiago..., 1999. 

Dizendo SIM, entre os dias 1 e 5 de setem-
bro, um grupo de professores da EPATV rea-
lizou a II Peregrinação a Santiago de Com-
postela.

O desafio era simples: chegar ao desti-
no. “ Ter desafios na vida é o que faz a vida 
interessante e superá-los é o que faz a vida 
ter sentido…” é um lema desta escola. Des-
te modo, partindo de Lugo, numa aventura, 
que se prometia encantadora, passando por 
San Román da Retorta, Melide, Arzúa, Pe-
drouzo, desfrutando da Natureza, em busca 
da sinalização inconfundível, nos encontros 
pontuais com residentes ou com algum pe-
regrino que cruzasse em sentido inverso, este 
grupo de professores, percorrendo o Cami-
nho Primitivo, concluiu o seu desafio, e che-
gou a Santiago de Compostela. 

Muitas foram as horas em que cami-
nhamos juntos, em espírito de persistên-
cia e de sacrifício... entreajuda e cum-
plicidade. Nem sempre foi fácil, mas 
num grupo “em que ninguém fica para 
trás, e que acredita que “posso ainda 
não ter chegado a onde queria, mas 
estou mais perto do que ontem...” e em 
que cada um dos peregrinos leva um 
destino na mente e um propósito no co-
ração, a convicção de dizer SIM mante-
ve-se sempre firme. 

Esta viagem encheu-se de recantos 
únicos… momentos que ficam na histó-
ria deste percurso… deste Caminho que 
não se descreve, mas que se sente… 
que tem de ser vivido!

“Caminhante, são tuas pegadas
o caminho e nada mais;
caminhante, não há caminho,
se faz caminho ao andar”
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Integrado no Ano Europeu para o Desenvolvimento e em parceria 
com o CIED de Barcelos, a Antena CIED da EPATV e o Clube Europeu 
responderam ao desafio de participar no EYD Day - apoiado a nível 
europeu pelo World´s Best News uma iniciativa que pretende contri-
buir para a construção de uma comunicação positiva, com divulga-
ção de notícias positivas na área do desenvolvimento, tendo por base 
os resultados alcançados no âmbito dos projetos de desenvolvimento.

Na Dinamarca este é um evento que já se realiza há quatro anos, 
sendo que neste Ano Europeu para o Desenvolvimento se pretende o 
envolvimento do maior número de Estados Membros da U.E. possível, 
com o objetivo de criar um momento de comunicação que passe 
uma mensagem forte e positiva do trabalho desenvolvido na área da 
Cooperação para o Desenvolvimento pela U.E.  

Foi selecionado o dia 11 de Setembro e alguns alunos voluntários, 
pertencentes ao Clube Europeu da EPATV, coordenado pela profes-
sora Lúcia Lopes, procederam à distribuição de jornais traduzidos em 
português para o efeito, junto de instituições públicas e privadas de 
Vila Verde, assim como fizeram uma explicação pedagógica junto da 
população, estando identificados com uma t-shirt alusiva ao tema.

No final, os jovens consideram a atividade muito interessante, quer 
pelo tema quer pelo feedback muito positivo das pessoas, lamentan-
do o número reduzido de exemplares fornecidos.

Mais uma vez, a EPATV, mesmo não tendo iniciado o ano letivo 
formalmente, procura desenvolver as “soft skills” dos seus jovens, na 
formação integral do cidadão.

Clube Europeu da EPATV
em atividade europeia com o CIED

Onda solidária
da EPAJUDA

chega a Hodi Kibera
Ontem, tivemos reunião com alguns dos pais/

responsáveis, pelos nossos meninos apadrinhados, 
na escola de St. Mary’s. Serviu, essencialmente 
para que percebam, o porquê de não me encon-
trar tão frequentemente em Kibera; para explicar 
que o Teacher Ronald será o responsável pelos 
apadrinhamentos, durante a minha ausência; fa-
zer uma triagem em termos de saúde e rendimen-
to escolar de cada um dos meninos. No geral, 
diria que estão todos bem, os pormenores, bem 
como a foto atual dos meninos, serão enviados 
esta semana.

Tivemos que alterar algumas regras do processo 
de apadrinhamento, pois estamos com imensas 
dificuldades em manter ativo o programa alimen-
tar na escola, pois temos mais 50 novos meninos. 
Achamos que o valor que seria destinado para 
distribuir o cabaz para a família, será mais justo, se 
for aplicado mensalmente, no programa alimen-
tar da escola, que irá servir os 140 meninos com  
almoço. Apesar da ajuda mensal que a Daniela 
Ferreira nos envia, o valor é muito inferior ao que 
precisamos. A explicação foi bem aceite.

Explicamos também que brevemente, vamos 
ter a possibilidade de fazer uma triagem médica 
aos meninos, graças a uma amiga farmacêutica, 
e ao seu marido médico, que se propuseram gra-
tuitamente a tal.

Ouvimos os seus comentários, sugestōes, e so-
bretudo, agradecimento a vocês, por estarem a 
ajudar os seus filhos e família! Um “Deus vos aben-
çoe”, foi a mensagem que mais passou neste dia!

Para finalizar, levamos uma mala cheia de doa-
ções de estojos, mochilinhas, que voaram co-
migo. Foram oferecidas pela Escola Profissional 
Amar Terra Verde.

Ainda vimos a nossa Ritinha, que está um doce! 
Precisava de uma semana inteira, só para tratar 
dos processos todos de apadrinhamentos, mas irei 
ter um dia livre, e volto a Kibera para vos enviar 
toda a informação dos meninos! Uma boa sema-
na amiguinhos*

rita martins - fundadora do projeto hodi Kibera

Este é um extrato de uma partilha no facebook 
de Hodi Kibera de 14 setembro 2015

“

”
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Bem Vindos
à EPATV

A 14 de setembro, às 14h30, a EPATV recebeu todos os alunos 
que pertencem à comunidade escolar do novo ano letivo 2015 
- 2016. A EPATV abre, neste ano letivo, 14 novos cursos, com 300 
jovens, construindo um total de 35 cursos, que formam um corpo 
discente total de cerca de 800 alunos.

Esta receção, que aconteceu no Auditório da EPATV, marcou-
se por uma forte presença dos encarregados de educação.

O Diretor Geral da EPATV, João Luís Nogueira, salientou que es-
tes jovens já não fazem parte de uma geração de 250 mil jovens 
que não estudam, nem trabalham, nem desenvolvem qualquer 
tipo de voluntariado. Terminando por referir que «além de formar 
bons alunos, na EPATV pretende-se formar bons cidadãos ou como 
muitos gostam de pensar - bons filhos».

O Presidente da Câmara, António Vilela, não deixou de se 
mostrar contente pelo convite de receber os alunos da EPATV e 
mostrou a estes jovens que estavam agora inseridos numa das me-
lhores escolas profissionais do país. Demonstrou também o seu con-
tentamento ao ver tantos encarregados de educação, que «têm 
um papel insubstituível na educação dos mais novos». Enalteceu, 
por fim, os professores pelo empenho que têm mostrado ao longo 
destes anos, em diversas atividades que o próprio Presidente pre-
senciou.

A Diretora Pedagógica da EPATV, Sandra Monteiro, terminou 
esta receção geral dirigindo os alunos aos respetivos Diretores de 
Turma e Diretores de Curso.

-
Na sequência do trabalho desenvolvi-

do nos últimos anos, no âmbito do pro-
grama Erasmus+, mais concretamente 
na ação respeitante aos estágios cur-
riculares no estrangeiro, a EPATV parti-
cipou na Reunião de Monitorização do 
Ensino e Formação Profissional do Pro-
grama Erasmus+.

A escola foi convidada, pela Agência 
Nacional Erasmus+, a partilhar com 
as diversas escolas representadas, 
provenientes dos mais diversos pontos 
do país, as Boas Práticas desenvolvida 
neste âmbito. Coube à Drª Paula 
Fernandes esta tarefa, tendo sido 
relatado o percurso e experiência 
da EPATV nesta área, a forma como 
algumas dificuldades típicas destas 
mobilidades foram ultrapassadas 
e geridas e, ainda, houve lugar ao 
esclarecimento de dúvidas colocadas 
pelos presentes.

EPATV Participa

Ministro da economia

em Reunião Erasmus +

visita EPATV
No passado mês de Setembro e em plena cam-

panha eleitoral, a EPATV recebeu o grupo do par-
tido socialista, a pedido deste, acompanhados do 
deputado da Assembleia da República eleito pelo 
círculo de Braga, Profº Doutor Manuel Caldeira 
Cabral.

Após uma visita às instalações  da EPATV de Vila 
Verde, seguiu-se o almoço no restaurante peda-
gógico da EPATV confecionado e servido pelos 
alunos dos cursos de restauração onde se apro-
veitou para uma breve reflexão sobre os constran-
gimentos do ensino, em particular do profissional, 
e da visão que os dirigentes da EPATV assumem 
sobre o tema.

No final o diretor da EPATV, João Luis Nogueira 
ofereceu um livro comemorativo dos 20 Anos da 
escola ao deputado Caldeira Cabral, hoje atual 
Ministro da Economia do XXI Governo Constitucio-
nal.
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A Escola Profissional Amar 
Terra Verde celebrou, a 25 de 
setembro, 22 anos, com um 
excelente programa de festa 
e muita animação.

Durante a manhã, entrega-
ram-se os diplomas e prémios 
de Mérito Escolar e também 
os Prémios “Pintar a Páscoa”. 
Este momento contou com a 
presença do Diretor Geral da 
EPATV, João Luís Nogueira, da 
Diretora Pedagógica, Sandra 
Monteiro, da Diretora Finan-
ceira, Aurélia Barros, e do Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, António Vilela.

Depois da concentração 
no Campo da Feira, os alunos, 
ex--alunos, docentes, não-
docentes, encarregados de 
educação, colaboradores, 
parceiros e comunidade local 
foram convidados a participar 
no almoço convívio, que an-
tecedeu ao cantar de Para-
béns à EPATV, onde também 
os docentes António Cunha e 
José Dantas foram homena-
geados, por fazer parte desta 
instituição há 20 anos.

A tarde continuou em am-
biente de alegria e entusias-
mo, com o espetáculo do 
grupo EPAdança e outras ati-
vidades, como insufláveis e 
matraquilhos humanos. Para 
terminar, a festa prosseguiu 
com entretenimento musical, 
com os DJs Jonh Mayze e Mi-
guel Faria, DJ FS e DJ Good 
Rhytm.

EPATV sopra
22 velas
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EPATV na
Festa das Colheitas

Em tempo de colher o que a ter-
ra nos dá, o Município de Vila Ver-
de organizou a 24ª edição da Festa 
das Colheitas, entre os dias 9 e 18 
de outubro, onde a EPATV, como 
parceira do evento, teve participa-
ção direta nesta Rota de Produtos 
Regionais.

Desde o primeiro dia, 9 de outu-
bro, o Curso Técnico de Ótica Ocu-
lar fixou no Stand EPATV um peque-
no consultório de rastreios visuais, 
para promover o contacto com os 
visitantes e para oferecer, à comu-
nidade local e educativa, rastreios 
visuais gratuitos.

No fim da tarde do dia 15 de ou-
tubro, os Cursos Técnicos de Cozi-
nha / Pastelaria e Restaurante / Bar 
acompanharam o Chefe José Vina-
gre no Showcooking “Sabores Km 
0”, organizado pela EPATV, onde o 
fundamental foi utilizar maioritaria-
mente produtos regionais, num har-
monioso Pica-no-chão. A audiên-
cia foi assistindo a todos os passos 
de confeção deste prato e foi colo-
cando algumas questões ao longo 
do processo. No fim serviu-se o Pi-
ca-no-Chão para degustação dos 
presentes, acompanhado de um 
vinho verde, oferecido pela Bonina.
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Na manhã do dia 16, a 
comunidade EPATV uniu-
se a outras escolas e asso-
ciações do concelho de 
Vila Verde e a todos os 
que queriam participar na 
Maior Concentração de 
chapéus personalizados. 
Os chapéus assumiram as 
mais variadas decorações 
e preenchimentos e os jo-
vens da EPATV mostraram 
a sua criatividade e origi-
nalidade na criação dos 
seus chapéus. Ao fim da 
manhã, todos se animaram 
ao saber que tinha sido 
atingido um novo Record 
do Guiness – concentra-
ção de 1343 chapéus per-
sonalizados.

Durante os vários dias 
deste evento, o grupo EPA-
JUDA também aproveitou 
para vender as Bolachas 
Solidárias à comunidade 
envolvente e divulgar as 
suas atividades solidárias.

No último dia, domin-
go dia 18, o 2º e 3º ano do 
Curso Técnico de Cozinha / 
Pastelaria serviram o jantar 
aos mais de 600 tocadores 
de concertina que atua-
ram na Festa das Colheitas.

A EPATV honra-se em 
participar neste tipo de ini-
ciativa que leva o turismo 
regional aos olhos de todos 
os portugueses, até porque 
esta é a terceira vez que a 
emissão do programa “So-
mos Portugal”, da TVI, é fei-
ta a partir de Vila Verde.
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A Escola Profissional Amar Terra 
Verde orgulhou-se de apoiar dois 
jovens vilaverdenses que têm vin-
do a atingir resultados de regozi-
jo no mundo do kickboxing. Estes 
alunos da EPATV treinam no Boxe 
Club de Braga e concorreram no 
WKF European Championship, 
graças ao financiamento da EPA-
TV, onde conseguiram medalhas 
de ouro e bronze.

Ricardo Sousa sagrou-se Cam-
peão Europeu, quando já detinha 
o título de Vice-campeão Mun-
dial na modalidade Light Kick, 
e Diogo Fernandes conseguiu a 
medalha de bronze. Ambos fre-
quentam o Curso Técnico de Co-
zinha/Pastelaria e encontraram a 
mesma paixão extracurricular.

É neste sentido que a EPATV 
demonstra o apreço que tem pe-
los seus jovens, quando se disponi-
bilizou a patrocinar o Ricardo e o 
Diogo em Budapeste, para com-
bater a nível europeu, dos dias 3 
a 7 de novembro deste ano.

EPATV leva kickboxers
à vitória, em Budapeste

A convite da Direção-Geral da 
Educação, o Professor Pedro Lan-
çós integrou a equipa portuguesa 
que participou no Professional De-
velopment Workshop “Science, en-
vironment and entrepreneurship in 
eTwinning projects” que decorreu 
em Varsóvia, entre os dias 8 e 11 de 
Outubro. Neste evento, estiveram re-
presentantes de praticamente todos 
os estados da União Europeia, assim 
como estados associados. Foram 
debatidas as boas práticas desen-
volvidas e, de entre as diversas ofici-
nas formativas que compuseram o 
intensivo programa, encontraram-se 
temas tão diversos como a formação 
de parcerias, os fatores de sucesso 
num projeto E-twinning ou a utilização 
de ferramentas tecnológicas. Houve 
lugar ainda, entre as muitas ativida-
des formativas, à troca de ideias e ao 
estabelecimento de contactos pers-
petivando futuras parcerias tendo, 
neste campo, o balanço sido muito 
positivo, prevendo que se materiali-
zem, ainda no decurso deste ano le-
tivo, na Escola Profissional Amar Terra 
Verde.

EPATV em varsóvia no
Professional Development Workshop
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EPATV em torres vedras
Dia das Bandeiras Verdes

No dia 14 de outubro, a EPATV, nomeadamente o 
grupo Eco-Escolas, aceitou o convite da Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) e da Câmara 
Municipal de Torres Vedras, para celebrar o Dia 
das Bandeiras Verdes, na Expotorres, onde foram 
premiadas todas as escolas que, durante o ano, 
apresentaram os melhores trabalhos nos diversos 
desafios Eco-Escolas 2015. Neste dia foram também 
entregues 1178 bandeiras verdes Eco-Escolas a 221 
municípios. Foi nesta data também que se assinalou 
o início das comemorações dos 20 anos das Eco-
Escolas em Portugal.

O dia foi preenchido por Eco-Mostras (exposições, 
jogos, ateliers, etc.), Conferência de Imprensa onde 
se realizou o balanço do ano letivo anterior e onde 
foram anunciados os novos projetos em curso para 
2015/16.

A EPATV recebeu a Bandeira Eco-Escolas e a 
EPATV Delegação de Amares foi premiada pela 
participação em “Roupas usadas não estão 
acabadas”.

reunião erasmus+
na Lituânia

Decorreu entre os dias 15 e 19 de 
outubro, em Kaunas, Lituânia, a tercei-
ra reunião do projeto Erasmus+ “High 
Schools Dropout: One is too many” de 
que a Escola Profissional Amar Terra 
Verde faz parte. Este projeto, como já 
foi divulgado, visa combater o aban-
dono escolar mediante a troca de 
experiências e boas práticas entre as 
escolas parceiras.

Esta reunião permitiu avaliar os re-
sultados produzidos face ao previsto 
em candidatura aprovada e perspe-
tivar os que serão obtidos e apresen-
tados quando da próxima reunião 
deste projeto, que decorrerá em Vila 
Verde entre 28 de fevereiro e 4 de 
março próximos. Adicionalmente, de-
finiram-se os contornos da atividade a 
desenvolver em Portugal, designada 
“Parlamento Europeu” e que tem por 
objetivo formar um parlamento jovem 
que apresente a votos propostas que 
visem prevenir, minimizar e combater 
o impacto do abandono escolar e 
que resultarão, a jusante, na formula-
ção de um “diploma legal” que pos-
tule neste sentido.
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EPATV é
Anti-Bullying

No Dia Mundial do Combate ao Bullying, 20 de ou-
tubro, a EPATV acolheu a Ação de Sensibilização Anti
-Bullying, que também passou por todas as outras esco-
las do Município de Vila Verde.

Esta iniciativa contou com a presença do Diretor 
Geral da EPATV, João Luís Nogueira, da Vereadora da 
Educação, Cultura e Ação Social, Júlia Fernandes, e do 
Presidente e Vice-Presidente da Associação Anti-Bullying 
com Crianças e Jovens, Paulo Costa e Gonçalo Veloso, 
respetivamente.

Depois de saudar os presentes, João Luís Nogueira 
começou por referir que «este é um tema importante nos 
dias de hoje, uma vez que na ausência de tolerância, 
pode estar presente um exemplo de bullying». O Diretor 
da EPATV realçou ainda com positivismo que «cerca de 
70% dos jovens não pratica bullying».

«Envergonhar ou tratar mal o colega é um dos vários 
procedimentos no quotidiano escolar que deve ser com-
batido. Não há nada melhor do que sermos tolerantes. 
São as atitudes de respeito que devem reinar no meio 
escolar.» - ressalvou João Luís Nogueira.

No seguimento da ação foi a vez de Júlia Fernandes 
se dirigir aos jovens da EPATV. A Vereadora, que é profes-
sora de profissão, está familiarizada com este problema 
social e escolar. «Acima de tudo, devemos colocar-nos 
no lugar do outro. Pensem se gostavam que vos fizessem 
o mesmo.» - aconselhou Júlia Fernandes.

A Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social re-
velou acreditar que «naquele grupo tão sorridente e tão 
solidário não existe espaço para bullying», fazendo refe-
rência ao grupo EPAJUDA. «Este tipo de atitudes pode 
gerar depressões. Fiquem na linha da frente no combate 
ao bullying» - rematou.

Foi Paulo Costa que sucedeu na palestra, começan-
do por parabenizar o trabalho desenvolvido no Laço gi-
gante e no Placard de imagens, apresentados no palco 
do auditório da EPATV. Explicou também que esta Asso-
ciação (AABCJ) marca-se pela diferença porque é uma 
associação juvenil: «escolhi criar uma associação juve-
nil, porque aprendo imenso com ele [Gonçalo Veloso] 
e com todos os outros jovens». O Professor de Educação 
Física acrescentou ainda a simbologia do laço verde: 
verde na esperança de extinguir o bullying.

O Vice-Presidente, Gonçalo Veloso, também quis dei-
xar uma palavra aos alunos da EPATV: «Denunciem, não 
fiquem calados. Os vossos amigos precisam de ajuda.».

epatv na
Prevenção

ao Cancro da Mama
A 29 de outubro, a EPATV, 

o Complexo  de Lazer de Vila 
Verde e o Instituto Português 
do Desporto e Juventude or-
ganizaram um dia de ativida-
des e rastreios para assinalar 
o Dia Nacional da Prevenção 
do Cancro da Mama.

Ao longo de todo o dia, 
esta iniciativa contou com 
a participação de cerca de 
300 pessoas e dos programas 
Seniores Ativos e Desporto 
Para Todos. Além das aulas 
de hidroginástica, também se 
realizaram aulas de grupo e 
sessões de musculação e car-
diofitness. 

Todos – seniores de várias 
instituições, alunos da EPATV 
e utentes do Complexo Lazer 
Vila Verde – eram convidados 
a participar nestas atividades 
de forma gratuita, onde se 
incluía também um rastreio 
de tensão arterial, diabetes e 
IMC, realizado pelos alunos do 
2º ano do Curso Técnico de 
Auxiliar de Saúde, e um pe-
queno lanche servido pelos 
alunos de Restaurante/Bar 3º 
ano.

António Duarte Alves, que 
participou na aula da manhã, 
referiu que este tipo de inicia-
tivas são de grande importân-
cia, para alertar a população, 
e admitiu que gosta de marcar 
presença, sempre que pode, 
em atividades do género.

A EPATV não deixa esta 
data sem marco, alertando 
que o cancro da mama pode 
surgir em qualquer um – ho-
mens e mulheres, por isso se 
torna tão importante estar 
atento e prevenir.

38 39

ESCOLA ESCOLA



Trick
or Treat?

A EPATV viveu a 30 de 
outubro o espírito aterra-
dor do Halloween, num 
dia preenchido por ativi-
dades alusivas à tradição.

O concurso de projetos 
dedicados ao Halloween 
esteve em exibição na 
entrada da escola, onde 
cada curso representou 
um pouco da sua área 
pedagógica e profissional, 
resultando em obras muito 
interessantes e originais. 

O grupo de zombies 
da EPADANÇA preparou 
um flashmob, ao som 
de “Thriller” de Michael 
Jackson, que surpreendeu 
toda a comunidade 
escolar, pela dança 
característica, irreverência 
dos preparos e do 
ambiente esfumaçado e 
misterioso que preparou.

As atividades continua-
ram com a exibição do 
filme Maleficent (Maléfi-
ca), de 2014, dirigido por 
Robert Stromberg e pro-
tagonizado por Angelina 
Jolie, que conta a história 
de Maléfica, a vilã da Bela 
Adormecida.

O dia termina com a 
Festa de Halloween notur-
na, organizada por uma 
das listas candidatas à As-
sociação de Estudantes.

Magusto
de S. Martinho

Em Verão de S. 
Martinho, a EPATV 
organizou um ma-
gusto para toda a 
comunidade esco-
lar, preparado e ser-
vido pelos alunos de 
Restauração.

Todos se reuniram 
no espaço da can-
tina para saborear 
castanhas assadas, 
bifanas no pão, bo-
los e outras delícias 
que alegraram os 
presentes.

Em ambiente de 
festa, esta é uma 
tradição que a EPA-
TV vai mantendo ao 
longo dos anos, pro-
porcionando ao cor-
po escolar um mo-
mento de convívio e 
lazer.
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Olimpíadas
de Matemática

No dia 11 de novembro a EPATV recebeu, no 
auditório, o agente Dias, do Núcleo Escola Se-
gura da GNR, para educar os jovens acerca da 
segurança rodoviária.

Os cursos vocacionais 2D, 2A e 1B assitiram à 
Palestra “Segurança e Transportes”, que visava: 
sensibilizar os alunos para as medidas de preven-
ção e segurança rodoviária, contribuindo para a 
adoção de comportamentos harmonizados por 
parte de todos os utentes da via pública (peões, 
passageiros e condutores; e ainda alertar para 
as consequências pessoais, sociais e económi-
cas da sinistralidade rodoviária.

Palestra
Segurança e Transportes

No dia 11 de novembro realizou-se, no auditório 
da Escola Profissional Amar Terra Verde, a primeira 
eliminatória das XXXIV Olimpíadas Portuguesas da 
Matemática.

Esta atividade, promovida pelo grupo discipli-
nar de Matemática, participaram 66 alunos, dos 
cursos profissionais, que durante hora e meia foram 
desafiados a resolver problemas matemáticos.

O importante foi evidenciar o rigor lógico, a 
clareza da exposição e a elegância da resolução 
sobretudo através da aplicação da sua qualidade 
de raciocínio, da sua criatividade e da sua imagi-
nação, uma vez que as OPM não têm como obje-
tivo fundamental testar a quantidade de conheci-
mentos acumulados.

EPATV pedala por
uma Alimentação

Saudável e Sustentável
O tema “Alimentação saudável e 

sustentável” é mais uma das iniciativas 
que assinalam os 20 anos das Eco-Esco-
las em Portugal e pretende sublinhar a 
importância de estilos de vida saudá-
veis e sustentáveis, focando a atenção 
na alimentação. 

Neste âmbito, a EPATV realizou, no 
dia 12 de novembro, um percurso de 
bicicleta que incluiu várias escolas do 
Concelho,  onde fez a divulgação dos 
temas do ano do programa Eco-Esco-
las: Alimentação Saudável e Sustentá-
vel e Agricultura biológica. 

A iniciativa envolveu cerca de 
50 participantes e foi composta por 
várias atividades, entre as quais uma 
apresentação, por parte dos alunos, de 
um sketch sobre alimentação saudável. 

No início do dia, a EPATV, represen-
tada pela Diretora Pedagógia, Sandra 
Monteiro, distribuiu por todos os partici-
pantes o lanche saudável constituído 
por uma maçã, uma pera, uma bana-
na, uma sandes de queijo e uma garra-
fa de água. 

A Coordenadora do Conselho Eco-
-Escolas, Paula Fernandes, entregou 
também o pergaminho (um manual 
de boas práticas na alimentação) aos 
vinte e cinco ciclistas da EPATV para o 
transportarem ao longo do percurso, e 
ser assinado pelas várias direções das 
escolas do concelho.

Concluída a rota por todas as esco-
las, a equipa da EPATV concentrou-se 
na Biblioteca de Vila Verde, onde en-
tregou o pergaminho assinado por to-
dos, a Júlia Fernandes, Vereadora da 
Educação, Cultura e Ação Social da 
Câmara Municipal de Vila Verde, que 
ficará em exposição, simbolizando a 
união das escolas em volta deste com-
promisso comum.

Esta tornou-se, assim, a «I Volta em 
Bicicletas de Vila Verde pela Alimenta-
ção Saudável e Sustentável» - segundo 
Júlia Fernandes.
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O concurso de Jovens 
Tradutores EPATV inspirou-se 
no concurso de tradução 
Juvenes Translatores, que é 
organizado todos os anos 
desde 2007, em escolas se-
lecionadas de todos os Es-
tados Membros da União 
Europeia. Este concurso 
destina-se a jovens que te-
nham gosto pelas línguas e 
que tenham nascido num 
determinado ano, para uni-
formizar critérios de partici-
pação. Cada escola inte-
ressada deverá realizar uma 
inscrição prévia e poderá 
ser selecionada, de forma 
aleatória para participação 
no concurso a nível euro-
peu. O número de escolas 
participantes coincide com 
o número de deputados re-
presentantes no parlamen-
to europeu. Após a fase de 
seleção, os alunos de todas 
as escolas participantes, no 
mesmo dia e à mesma hora, 
de acordo com as regras es-
tabelecidas no regulamen-
to, supervisionados por pro-
fessores, deverão realizar a 
prova de tradução que seja 
mais ajustada para o jovem.

O Clube Europeu da EPA-
TV juntamente com os gru-
pos disciplinares de Inglês de 
Francês, decidiu promover o 
primeiro concurso de Jovens 

Tradutores, respeitando to-
das a regras estabelecidas 
apesar de não ter sido uma 
das escolas selecionadas 
para a participação no con-
curso deste ano.

Os jovens que participa-
ram no concurso, do dia 26 
de novembro, nascidos no 
ano de 1998 fizeram tradu-
ções de Inglês para Portu-
guês, os alunos João Louro 
do curso Técnico de Multimé-
dia – 2.º ano e Ricardo Sousa 
do curso Técnico de Restau-
ração Cozinha-Pastelaria – 
3.º ano e de Português para 
Francês o aluno Guillaume 
David Perez, do curso Técni-
co de Restauração Restau-
rante-Bar – 1.º ano. 

As professoras corretoras 
sublinharam que as tradu-
ções realizadas pelos alunos 
apresentaram muito boa 
qualidade verificando-se co-
nhecimento de expressões e 
aspetos característicos da 
própria língua que explora-
ram. Destacaram também a 
importância deste concurso 
na promoção da aprendi-
zagem de línguas estran-
geiras, o que pode permitir 
compreender melhor outros 
povos e culturas, bem como 
ir mais longe num futuro pró-
ximo, quem sabe estudar ou 
trabalhar na Europa.

I Concurso de
Jovens Tradutores EPATV

I Encontro nacional de
Clubes Europeus

No dia 14 de novembro, as pro-
fessoras Lúcia Lopes e Sónia Vilas 
Boas, representantes do Clube Eu-
ropeu da EPATV, deslocaram-se à 
Escola Secundária de Camões em 
Lisboa para participar no Primeiro 
Encontro Nacional de Clubes Eu-
ropeus. Este encontro, organizado 
pela Direção-Geral da Educação, 
destinou-se a Coordenadores dos 
Clubes Europeus e professores, e 
teve como objetivo promover o 
diálogo entre os Clubes Europeus, 
bem como divulgar boas práticas 
nos projetos que desenvolvem 
com os alunos. 

Houve partilha de experiên-
cias e uma exposição de cartazes 
com os trabalhos desenvolvidos 
pelos Clubes Europeus participan-
tes. 

O Clube Europeu da EPATV ob-
teve um agradecimento especial 
pelo facto de ter sido um dos Clu-
bes Europeus a participar na ini-
ciativa THE WORLD BEST NEWS DAY 
realizada no dia 11 de setembro.

Clube EuropeuCLUBE 
EUROPEU
EPATV

Realização da parceria com o CIEJD - Barcelos marcando a abertura do espaço 
europeu com sede na EPATV.

Atividade integrada no projeto– A mudança está 
nas minhas, nas tuas nas nossas mãos, no âmbito 
do Ano Europeu para o Desenvolvimento.

Sessão de esclarecimento sobre o programa  Erasmus + 
integrado nas atividades da Semana Europeia da Juventude.

Atividade integrada no 
projeto – O caminho faz-se 
caminhando – Portugal na 
construção europeia.

Assinalar o Dia da Europa com palestras e sessões de esclarecimento sobre a 
União Europeia.

Exposição Alfabeto 
do Desenvolvimento 
integrado nas atividades 
do Ano Europeu para o  
Desenvolvimento.

Alunos em Itália a participar no projeto – One is too many no âmbito dos 
programas Erasmus +.

Jogos didáticos sobre a União Europeia disponíveis para todos 
os alunos da escola. Alguns foram elaborados pelos membros 
do Clube Europeu – Mikado Europeu e Jogo da Memória.

Participação na atividade EYA no dia 11 de setembro 
distribuindo um jornal informativo sobre aspetos da União 
Europeia.

Viagem ao Parlamento Europeu em Bruxelas.

Somos…
Um grupo de professores e alunos que 
participam e dinamizam atividades, 
relacionadas com a União Europeia, 
promovem a Antena de Informação 
Europeia em parceria com o CIEJD - 
Barcelos,
O clube europeu da EPATV… 
 

Assinalar o Dia da Europa realizando alguns percursos, no meio 
envolvente, com as bandeiras da União Europeia.
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Associação
de Estudantes

Sensibilização
Fumar Fica-te a Matar

É na adolescência que a grande maio-
ria dos fumadores experimenta ou conso-
me de forma mais regular o tabaco.

Muitos jovens começam a fumar por-
que os amigos fumam e os convidam a ex-
perimentar. Na verdade, isto faz parte da 
adolescência – experimentar coisas novas, 
construir uma identidade…Porém, quantos 
jovens fumadores nunca ouviram também 
o lado negativo do fumar?

Para dar resposta a esta questão a EPA-
TV assinala o Dia Mundial do Não Fumador, 
a 17 de novembro, com a colaboração 
da Pulmonale - Associação Portuguesa de 
Luta Contra o Cancro do Pulmão, através 
do desenvolvimento de uma sessão de 
sensibilização com o mote “Fumar fica-te a 
matar”.

A Pulmonale tem vindo a desenvolver 
um conjunto de ações cuja finalidade é 
a promoção da educação para a saú-
de, através da prevenção de hábitos de 
consumo tabágico, dando a conhecer as 
consequências do tabagismo em termos 
de mortalidade, incapacidade e doença, 
desconstruindo mitos e crenças infundadas 
associadas aos hábitos de consumo tabá-
gico, favorecendo o envolvimento dos jo-
vens na valorização e rentabilização de re-
cursos existentes no meio que potenciem a 
adoção de estilos de vida saudáveis.

Nos dias 12 e 13 de no-
vembro, os alunos da EPATV 
organizaram-se em três lis-
tas, candidatas à Associa-
ção de Estudantes.

Durante estes dois dias, 
as listas A, T e V mostraram 
que sabem criar iniciativas e 
atividades cheias de anima-
ção e entretenimento. Entre 
desfile de moda, convida-
dos musicais e outras diver-
sões, as 3 listas esforçaram-
se para serem escolhidas 
para representar os alunos 
da EPATV.

No dia 16 de novembro 
foi eleita a Lista T, represen-
tada pelo Presidente José 
Fernandes e Vice-Presidente 
Ricardo Amorim.
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Dia Internacional
pela Eliminação da

Violência Contra as Mulheres
No dia 25 de novembro, 

assinalou-se na EPATV, o Dia 
Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra as Mulhe-
res.

Para sensibilizar alunos e 
comunidade escolar para o 
tema, foi realizada no auditório 
uma comunicação que con-
tou com a presença da Dra. 
Alexandrina Cerqueira e da 
GNR. A primeira intervenção 
abordou a questão da igual-
dade de género e a segunda 
intervenção focou-se na vio-
lência no namoro.

Estiveram presentes nesta 
atividade as turmas de Técnico 
de Design Gráfico 1º ano, Téc-
nico de Audiovisuais 3º ano, 
Técnico Auxiliar de Saúde 1º 
ano, Técnico de Análise Labo-
ratorial 2º ano, Técnico de Ele-
trotecnia 1º ano e Esteticista/
Cosmetologista 1º ano, bem 
como respetivos professores.

Ainda durante a manhã, 
alunos do curso de Técnico de 
Design Gráfico circularam pelo 
centro da vila com uma mol-
dura, realizada por eles, onde 
tiraram fotografias com pes-
soas que passavam, alertando 
também a comunidade envol-
vente para a problemática da 
igualdade de género.

Com esta iniciativa a EPATV 
pretendeu mais uma vez pro-
mover nos seus alunos com-
portamentos adequados e 
saudáveis nas suas relações de 
intimidade, trabalhando tam-
bém a prevenção de compor-
tamentos violentos nos jovens.

Multimédia
em Serralves

No dia 25 de novembro a turma de Téc-
nico de Multimédia, acompanhada pelos 
professores, António Cunha e Fátima Pi-
menta, realizaram uma visita à Fundação 
de Serralves, para participar na Oficina de 
Artes - Imaginário de Sons, com uma dura-
ção de duas horas. O workshop permitiu 
aos alunos, através da construção e inter-
pretação de partituras gráficas, evocando 
obras de artistas, explorar o som, a cola-
gem, o desenho, a performance numa re-
flexão prática sobre a interceção das artes 
plásticas com a música e com a constru-
ção de paisagens sonoras.

Antes de iniciarem o workshop foi efetuada 
uma pequena visita guiada à exposição pa-
tente na Fundação de Serralves: “Como (…) 
coisas que não existem” – uma exposição a 
partir da 31ª Bienal de São Paulo.

Da parte da tarde, visualizou-se um filme 
nos Cinemas IMAX – 007 SPECTRE, um filme de 
Ação/Aventura/Thriller.

IMAX pode ser traduzido para Imagem 
Maximum,sendo um formato de exibição do 
filme criado pela empresa canadiana IMAX 
Corporation que tem a capacidade de mos-
trar imagens muito maiores em tamanho e re-
solução do que os sistemas convencionais de 
exibição de filmes. Acresce à imagem, o som, 
o formato da tela e a própria sala.
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Corta - mato
EPATV

No dia 26 de novembro o gru-
po disciplinar de Educação Física 
organizou o corta-mato anual, no 
Complexo Desportivo Lazer Vila 
Verde.

Esta atividade, que contou 
com a presença de mais de 100 
alunos, foi desenvolvida em con-
vergência com o Programa Na-
cional Desporto Para Todos, pro-
movido com base no contrato 
programa entre a EPATV e o IPDJ 
(Instituto Português do Desporto e 
Juventude).

No momento de entrega das 
medalhas aos vencedores, os 
professores de Educação Física 
agradeceram a presença do Di-
retor Geral da EPATV, João Luís 
Nogueira, da Diretora Pedagógi-
ca, Sandra Monteiro, e do Gestor 
Desportivo, Óscar Lopes.

Os grandes vencedores do 
dia, que irão correr a nível distri-
tal, foram:

juvenis
1º lugar: Filipa Ferreira
2º lugar: Juliana Sousa
3º lugar: Helena Isabel

juniores
1º lugar: Vânia Santos
2º lugar: Ana Cunha
3º lugar: Vera Silva

juvenis
1º lugar: Rui Silva
2º lugar: Hugo Barros
3º lugar: Diogo Fernandes

juniores
1º lugar: Paulo Costa
2º lugar: Filipe Silva
3º lugar: Joaquim Carvalho

masCulino feminino

Concurso
Cores de Outono

O curso Vocacional 2A, no 
âmbito da área vocacional de 
fotografia, sob a orientação do 
professor António Cunha, com 
o intuito de promover a criati-
vidade e o gosto pela fotogra-
fia promoveu um concurso de 
fotografia para alunos, ex-alu-
nos e colaboradores da EPATV, 
para organizar uma exposição 
subordinada ao tema: Cores de 
Outono. 

Foram submetidas mais de 
50 fotografias a concurso, que 
retratam as cores da estação 
do ano em que decorreu a ati-
vidade e evidenciam perspe-
tivas diferentes da criatividade 
de cada um dos participantes. 
A sensibilidade para a capta-
ção de imagem aliada às téc-
nicas fotográficas permitem 
obter representações bastante 
interessantes e belas.

Das fotografias selecionadas 
realizou-se uma exposição no 
espaço do restaurante peda-
gógico da escola, a qual este-
ve patente entre os dias 30 de 
novembro e 8 de dezembro.

Os docentes foram convida-
dos a avaliar os trabalhos ex-
postos e, apesar de ser comple-
xo, resultaram nos três primeiros 
classificados: 1º lugar - Manuel 
Vale (Curso Vocacional 2 A); 
2º lugar - Susana Fernandes e 
3º lugar - Sofia Correia (curso 
Técnico de Multimédia). As fo-
tografias mais votadas podem 
ser visualizadas na página do 
facebook da escola. 
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Jornadas de
Aquapaper e Arvorismo
Entre os dias 30 de novembro e 4 

de dezembro, a EPATV, em conver-
gência com o Programa Nacional 
Desporto Para Todos e em parceria 
com o IPDJ (Instituto Português do 
Desporto e Juventude), organizou 
as Jornadas de Aqua Paper e Ar-
vorismo.

Esta iniciativa realizou-se no 
Complexo Desportivo Lazer Vila 
Verde e, além dos alunos da EPA-
TV, recebeu vários alunos do Agru-
pamento de Escolas de Vila Verde, 
que formaram um total de 46 equi-
pas (184 alunos). Os convidados 
receberam um certificado e uma 
mochila com brindes da EPATV, 
pelas valiosas participações.

Neste circuito de natação, dos 
escalões infantis B e iniciados do 
Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde, os 5 primeiros classificados 
foram:
1º lugar - Os Rebeldes
2º lugar - Os Viverenses
3º lugar - Os Tubarões
4º lugar - Os Vencedores
5º lugar - Golfinho

Da EPATV saíram vencedores:
1º lugar - 3ª equipa de Mecatrónica 
Automóvel (3ºano);
2º lugar - 2ª equipa de Mecatrónica 
Automóvel (3ºano);
3º lugar - Power Rangers (de 
Metalomecânica 3ºano);
4º lugar - Abu Azrael (Restauração 
Cozinha Pastelaria 2ºano);
5º lugar - Técnico de Frio (1º ano).

EPATV na Mostra
de PAPs em Guimarães

A EPATV participou, en-
tre os dias 2 e 4 de dezem-
bro, na Mostra de Provas 
de Aptidão Profissional, 
organizada pela ANESPO, 
em colaboração com a 
Agência Nacional para a 
Qualificação e Ensino Pro-
fissional (ANQEP), no es-
paço Instituto Design, em 
Guimarães. A EPATV exibiu 
vários projetos e traba-
lhos de grande qualidade, 

onde vários visitantes le-
vantavam questões e mos-
travam interesse nos produ-
tos apresentados.

Com o apoio da Câma-
ra Municipal e da Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Guimarães, esta Mostra 
apresentou, ainda, outras 
iniciativas: rastreios; de-
monstração de projetos; 
maquetes; moldes; proje-
ções digitais de fotografia, 

vídeo e animações; impres-
são de postais; construção 
de maquetas; visitas de es-
tudo à cidade; minishow-
case, projeção de vídeos, 
desfile de moda, espetácu-
lo de dança; testemunhos 
de empresários e ex-alu-
nos, vídeo projeções, assi-
natura de protocolos e o 
seminário: “As Escolas Pro-
fissionais e a sua Ligação às 
Empresas”.
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dia
Eco Escolas

No dia 3 de dezembro, 
a EPATV celebrou o dia Eco 
Escolas, com um programa 
bem recheado de grande in-
teresse formativo e pedagó-
gico. Este é o oitavo ano con-
secutivo que esta instituição 
se declara escola ecológica, 
recebendo o Galardão Ban-
deira Verde, fruto de muito 
trabalho em prol de um am-
biente sustentável.

A ABAE (Associação Ban-
deira Azul da Europa), além 
dos temas habituais, propôs 
a temática “A Alimentação 
Saudável” e foi a partir daí 
que o dia se orientou pela te-
mática “Agricultura Biológica 
e Alimentação Saudável e 
Sustentável”, com palestras, 
workshops, showcooking e 
feira de produtos biológicos.

No início da manhã, o Dire-
tor Geral da EPATV, João Luís 
Nogueira, iniciou o progra-
ma de palestras e workshops, 
agradecendo a presença de 
todos e o trabalho desenvol-
vido ao longo do ano. «É im-
portante que a vossa cons-
ciência ambiental seja ativa. 
Este planeta é-nos empresta-
do, temos de o deixar melhor 
do que o recebemos.» - fala 
aos alunos. João Luís Noguei-
ra alertou para a importância 
de uma alimentação saudá-
vel, salientando que a canti-
na da EPATV cumpre um pla-
no saudável, oferecendo aos 
alunos uma refeição comple-
ta e nutritiva. Ao terminar, lan-
çou uma proposta aos alunos, 
o desafio de criar cerca de 12 
projetos empresariais, inclusi-
ve no âmbito da sustentabili-
dade e ecologia, para serem 
acolhidos na incubadora de 
empresas IE Minho.

O primeiro convidado foi 
o Prof. Mota Alves, Presidente 
da ATAHCA (Associação de 
Desenvolvimento das Terras 
Altas do Homem, Cávado e 
Ave), que abordou a temáti-
ca Desenvolvimento Rural no 
Vale do Cávado. O Professor 
apresentou a ATAHCA e as 
zonas onde esta atua, reve-
lando que «devemos discutir 
as potencialidades do nosso 
território e do nosso futuro» e 
falou também da importân-
cia da agricultura, que ainda 
sofre por errados estereótipos, 
mas que tem cada vez mais 
jovens a criar negócios agrí-
colas, uma vez que existem 
fundos e apoios para tal. «No 
Vale do Cávado há peque-
nos espaços associados à 
agricultura e é de facto essen-
cial ver o potencial do nosso 
território nos pequenos frutos.» 
- mencionou o presidente da 
ATAHCA. Terminou ressalvan-
do que entre vários tipos de 
pêras e maçãs regionais é im-
portante que estes produtos 
locais não se percam.

Posteriormente, o Eng. 
Tadeu Alves esclareceu o 
público sobre a importância 
das bagas numa alimentação 
saudável. De facto, existe 
uma grande falta de bagas 
frescas nos supermercados 
portugueses, com exceção 
dos mirtilos, framboesas 
e amoras, contudo, «este 
superalimento contém 
propriedades medicinais de 
polifenóis pigmentados. Por 
sua vez os pigmentos das 
bagas são, normalmente, 
antioxidantes (responsáveis 
pelo não envelhecimento das 
células) e têm uma grande 
capacidade de absorção de 
radicais livres.»

Para assinalar este dia, o 
Diretor Geral da EPATV, João 
Luís Nogueira, o Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Vila Verde, António Vilela, e 
o Vereador do Ambiente da 
Câmara Municipal de Vila 
Verde, Patrício Araújo, has-
tearam a Bandeira Verde das 
Eco Escolas do ano 2014-2015, 
como marco desta caminha-
da sustentável.

A meio do dia, o Chefe 
Feliciano Silva apresentou um 
showcooking, com alimentos 
locais e biológicos, que resul-
tou numa refeição saudável 
e variada: salada de alface, 
pêra abacate, frutos verme-
lhos e molho de iogurte; lom-
belo bísaro com sementes de 
chia, sob puré de beterraba, 
cogumelos salteados e azeite 
de coentros; e mousse de ba-
nana desidratada. Enquanto 
o aroma dos cogumelos se 
difundia, o Eng. Hélder Forte 
falou sobre os cogumelos Shii-
take e a importância destes 
na alimentação e na econo-
mia do concelho. 

De seguida, o engenheiro 
agrónomo Nuno Monteiro, da 
AMIBA (Associação de Cria-
dores de Bovinos de Raça 
Barrosã), surpreendeu os pre-
sentes com o tema: Valoriza-
ção das espécies autóctones. 
«Portugal é apenas um sexto 
da França, em área territorial, 
mas tem o triplo de raças au-
tóctones – 48 identificadas – é 
assim que vemos a enorme 
diversidade genética de ani-
mais que o nosso país possui. 
Infelizmente, 99% destas raças 
podem entrar em extinção.» 
Os animais portugueses são 
mais pequenos e são menos 
produtivos, mas mais rústicos, 
porque o clima de Portugal 
é de difícil sobrevivência, e 
é isso que os torna tão espe-
ciais. Terminou referindo: «As 
áreas de negócio na produ-
ção destas raças deveriam 
crescer, uma vez que o nosso 

território é de facto muito rico 
para criar alimentos saudá-
veis. O futuro está nas nossas 
mãos e o das raças autócto-
nes também…».
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Palestra

Palestra

Mecânica Auto

Siemens

No dia 9 de dezembro, o Curso Técni-
co de Mecatrónica Automóvel – 1º,2º e 
3º anos – assistiu à Palestra de Mecânica 
Automóvel, que teve lugar no auditório 
da EPATV, às 8h30.

Os oradores convidados foram Paulo 
Pinto, Técnico Comercial Portugal Auto-
motive Aftermarket da Empresa Schaef-
fler Ibéria s.l.u. Madrid, e José André, da 
Empresa Tem-Thomson, fabricante brasi-
leiro de componentes automóveis para 
sistema de arrefecimentos, sistema de 
injeção eletrónico e sondas lambda.

No cumprimento do IX ciclo de Palestras da área de 
Eletricidade/Eletrónica, foi realizada a Palestra sobre o 
tema “Automação”, pela Empresa Siemens e com a pa-
lestrante Engª Lara Simons, no dia 10 de dezembro, às 
11H00.

Todas turmas da área estiveram presentes no auditó-
rio da Escola: Curso Técnico de Eletrotecnia 1º e 2ºanos, 
Curso Técnico de Mecatrónica 3º ano e Curso Técnico de 
Automação, Eletrónica e Computadores 1º ano. Como 
habitual, esta empresa presenteou-nos como uma pa-
lestra ao nível de excelência, trazendo um tema muito 
atual e revelador do equipamento que as empresas uti-
lizam, nos dias de hoje. A palestrante revelou muitos dos 
equipamentos que são utilizados em várias áreas e em 
diversos tipos de empresa, colocando os alunos a par 
da realidade empresarial.  Aproveitamos a oportunida-
de para agradecer à empresa Siemens, nossa parceira.

Depois do almoço temá-
tico, o Vereador do Ambien-
te, Patrício Araújo, explicou 
a Problemática das vespas 
asiáticas. Deu a conhecer a 
identificação, o seu ciclo de 
vida, as consequências e os 
mitos da espécie da vespa 
velutina. Patrício Araújo ad-
vertiu que «as velutinas apre-
sentam perigo para as abe-
lhas, não para os humanos – a 
menos que sejam alérgicos. 
Estas vespas não são nenhum 
dragão alado e além da Câ-
mara Municipal, a sociedade 
civil tem também um papel 
importante nesta temática.» 
É importante que se comba-
tam estes ninhos entre os me-
ses de fevereiro e maio, uma 
vez que é nesta altura que a 
vespa fundadora começa a 
criar condições para formar 
um ninho, ou seja, ao elimi-
nar a vespa fundadora, anu-
lamos a hipótese desta criar 
uma colónia de 1000 a 3000 
vespas velutinas.

Da Associação Portugue-
sa de Nutricionistas, a nutri-
cionista Bruna Domingues 
falou à plateia sobre o Leite 
na alimentação. Além da 
importância de planear as 
porções diárias ingeridas nas 
várias refeições, é essencial 
saber combinar os alimentos. 
«O leite é um alimento reple-
to de benefícios nutricionais, 
por isso recomenda-se o con-
sumo de 2 a 3 copos de lei-
te por dia, dependendo das 
características individuais.» - 
aludiu.

A palestrante seguinte, 
Sónia Malheiro, docente da 
EPATV, explicou aos alunos 
a importância dos supera-
limentos no rendimento es-
colar. Estudar é um processo 
cansativo e fazer uma pausa 
para ingerir um “snack” pode 
ser muito mais produtivo. 
Os mais recomendados são 
«pipocas, bagas, chocolate 
preto, tremoços, frutos se-
cos, abacate e sementes de 
chia». É importante inserir os 
frutos secos numa alimenta-
ção saudável, principalmen-
te para ajudar no rendimen-
to escolar. Sónia Malheiro 
terminou referindo: «Façam 
pausas de 2 em 2 horas e co-
mam destes alimentos.». 

Jacinta Correia abordou 
a área das Ervas numa ali-
mentação mais saudável. 
Explicou a distinção entre as 
ervas aromáticas, ervas me-
dicinais e ervas condimenta-
res. Aconselhou os presentes 
a conhecerem e utilizarem 
estas ervas: «comprem e 
questionem ao vendedor 
qual a verdadeira utilidade 
de determinada erva e ex-
perimentem». Revelou que 
as ervas aromáticas, chás do 
Gerês, por exemplo, são mui-
to importantes na alimenta-
ção e mesmo até no estudo.

Para terminar, Bárbara Fa-
ria adoçou o final deste dia, 
com a temática Produção e 
Benefícios do Mel. Falou do 
conceito literal do mel, da 
sua composição, proprieda-
des e das diferentes espé-
cies, e alertou para substitui-
ção do açúcar pelo mel.

Ao longo de todo o dia 
foi possível comprar produ-
tos biológicos e locais, na 
pequena feira, que se apre-
sentava no átrio da EPATV, 
apoiando esta ideia de com-
prar produtos naturais e de 
confiança para nutrir uma 
alimentação saudável e um 
ambiente sustentável.

Seguidamente, Filipa Ar-
rojado, Psicóloga no Hospital 
de S. João, foi convidada a 
explicar as perturbações do 
comportamento alimentar. 
Falou acerca da imagem e 
dos estereótipos da socie-
dade, os fatores de risco, o 
diagnóstico (Anorexia Ner-
vosa, Bulimia Nervosa e Ges-
tão Alimentar Compulsiva), 
as consequências deste tipo 
de comportamentos e, por 
fim, explicou como cada um 
deve aprender a gostar de si 
mesmo.
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24horas
a Nadar

No dia 10 de dezembro, pelas 
10h da manhã, soou o apito que 
marca o início do projeto “24Horas 
a Nadar”.

No âmbito do Programa Nacio-
nal Desporto Para Todos,  o grupo 
EPACool e o Complexo de Lazer 
de Vila Verde organizaram  esta 
atividade, onde esteve sempre 
alguém a nadar, durante as duas 
voltas ao relógio.

Entre alunos, docentes, não do-
centes, membros da Direção da 
EPATV e comunidade local, esta 
atividade foi recebendo novos na-
dadores durante o dia e noite de 
10 de novembro até à manhã do 
dia 11, ininterruptamente.

O encerramento foi às 10h00, 
quando se finalizaram 24h,  nas 
piscinas em Vila Verde. O desafio 
foi cumprido e superou as expec-
tativas, apoiado pelas cerca de 
200 pessoas que participaram na 
iniciativa. Face à grande partici-
pação espontânea dos utentes da 
Lazer e da comunidade em geral o 
desafio seguinte será: “48h a nadar 
na Lazer em Vila Verde”.

Dia Internacional
dos Direitos Humanos

A 10 de dezembro assinalou-
se, na EPATV, o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. A data visa 
homenagear o empenho e de-
dicação de todos os cidadãos 
defensores dos direitos humanos 
e colocar um ponto final a todos 
os tipos de discriminação, promo-
vendo a igualdade entre todos 
os cidadãos.

A celebração da data foi es-
colhida para honrar o dia em 
que a Assembleia Geral das Na-
ções Unidas proclamou, a 10 de 
dezembro de 1948, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, 
a qual enumera os direitos huma-
nos básicos que devem assistir a 
todos os cidadãos. Esta declara-
ção foi assinada por 58 estados, 
com o objetivo de promover a 
paz e a preservação da huma-
nidade após os conflitos da 2ª 
Guerra Mundial, os quais vitima-
ram milhões de pessoas. O dia 10 
de dezembro é também marca-
do pela entrega do Prémio Nobel 
da Paz.

Na EPATV, o Clube Europeu, 
em articulação com os grupos 
disciplinares de Inglês e Francês, 
organizou uma ação de sensibi-
lização de respeito pelos direitos 
humanos que devem ser univer-
sais e iguais para todos os seres 
humanos. Recorrendo a ima-
gens e símbolos alusivos a esses 
mesmos direitos nas diferentes 
línguas, foram colocados em di-
versos locais da escola e teve o 
ponto central numa exposição 
localizada na sala do aluno.

08/12/2015 Cloud 3 - DIREITOS HUMANOS PORT

https://tagul.com/cloud/1 1/1
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Viagem às análises
laboratoriais

em terras do deus Baco

O Curso Técnico de Análise Laboratorial da 
Escola Profissional Amar Terra Verde, no âmbi-
to da disciplina de Análises Químicas (módulo 
Volumetria) participou, no dia 11 de dezem-
bro, numa palestra na Adega Cooperativa de 
Ponte de Lima sobre “Análises de controlo ali-
mentar de vinhos verdes”.

Além da palestra, também se efetuou uma 
visita ao laboratório da Qualidade, vocacio-
nado para a vertente vitivinícola de castas de 
vinhos verdes. Neste foi-nos dado a ver o uso 
de técnicas analíticas para a determinação 
dos parâmetros necessários para a colocação 
deste produto no mercado.

Posteriormente, o programa contemplou 
uma visita ao processo produtivo da adega, 
onde se proporcionou uma conversa com a 
enóloga, assim como, houve oportunidade de 
ver os modernos equipamentos utilizados nes-
ta instituição.

EPATV premiada
pela ABAE

A Associação Bandeira Azul da Euro-
pa (ABAE), seção portuguesa da Founda-
tion for Environmental Education (FEE P), 
distinguiu a Escola Profissional Amar Terra 
Verde com a Menção Honrosa na mo-
dalidade Videorreportagem no Concur-
so Nacional Melhores Reportagens JRA 
2015, com o trabalho “Eficiência energé-
tica na tua casa!”. Este projeto foi desen-
volvido pelos alunos Luís Dias, Luís Maga-
lhães, Mariana Silva, Margarida Amorim e 
Rúben Antunes.

Este concurso premeia as melhores re-
portagens realizadas ao longo do ano, 
no âmbito do Programa Repórteres para 
o Ambiente.

Christmas
Time

No dia 17 de dezembro, 
a EPATV encerrou o primeiro 
período de aulas com uma 
Festa de Natal, como só esta 
instituição sabe organizar.

A manhã foi marcada por 
muita dança e animação, 
num espetáculo de perfor-
mances, onde professores e 
alunos cantaram e dança-
ram. Nas atuações reinaram 
temas natalícios e ritmos la-
tinos e africanos, num am-
biente envolvente de muita 

alegria e boa disposição.
No final da manhã, foram 

ainda entregues os prémios 
do Torneio Solidário, organi-
zado pela Associação de Es-
tudantes.

A meio do dia, todos se 
reuniram na cantina, para 
almoçar o buffet, servido e 
confecionado pelos alunos 
dos Cursos Técnicos de Res-
taurante/Bar e Cozinha/Pas-
telaria, com variadas iguarias 
natalícias.
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Jantar de natal
da EPATV

No dia 22 de dezem-
bro, a EPATV organizou 
um Jantar de Natal para 
todos os que constituem o 
Grupo Amar Terra Verde, 
desde membros da Di-
reção, docentes, funcio-
nários e colaboradores. 
As entidades  da EPATV, 
Complexo Lazer e ISA-
VE uniram-se no espírito 
natalício, para um jantar 
convívio confecionado e 
servido pelo Curso Técni-
co de Cozinha / Pastela-
ria e pelo Curso Técnico 
de Restaurante / Bar.

João Luís Nogueira, 
Diretor Geral da EPATV, 
referiu que é a primeira 
vez que as 3 entidades 
se combinam num só 
momento. Num discur-
so positivo, salientou que 
«estamos em tempo de 
prosperar, não há espaço 
para desânimo, porque 
estamos no bom cami-
nho».

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila 
Verde, António Vilela 
também marcou presen-
ça neste evento que ter-
minou com muita anima-
ção - dança e karaoke.
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Nos dias 21 e 22 de dezembro de 
2015 o grupo EPAJUDA distribuiu 49 ca-
bazes de Natal com alimentos para 
famílias carenciadas. Esta distribuição 
foi possível graças ao contributo dos 
alunos das turmas da EPATV que elabo-
raram cabazes por turmas. Estes jovens 
tiveram a colaboração dos seus respe-
tivos diretores de turma que, com afe-
to e dedicação, motivaram os alunos 
para esta causa. Assim pode-se consi-
derar que com o empenho de todos, 
algumas famílias ficaram mais felizes 
neste Natal. O grupo que trabalhou na 
distribuição e organização desta ativi-
dade foram: Sílvia Sá, Fátima Pimenta, 
Carla Veloso, José Dantas, Alexandra 
Ferreira e Ana Cadete.

Esta iniciativa foi, ainda, alargada a 
outros padrinhos, nomeadamente em-

presas, que quiseram também aumen-
tar o sorriso destas famílias, oferecendo 
cabazes completos. ALP Stone, Restau-
rante Victor, Pedro Silva – Contabilida-
de Pessoal, Pé de Galo – Administração 
de Condomínio, Lda. e Meninos P’ra 
Mesa foram as empresas que se dispo-
nibilizaram para se juntar a esta causa, 
mostrando-se interessados em conti-
nuar a apadrinhas as famílias, durante 
todo o ano e prometendo que tencio-
nam participar noutras atividades rela-
cionadas com a EPAJUDA.

E como “onde todos ajudam, nada 
custa” a EPAJUDA espera que para o 
ano sejam muitos mais os padrinhos 
associados a este tipo de ações soli-
dárias, fazendo da solidariedade uma 
onda contagiosa de ajuda. Um bem
-haja a todos.

Cabazes de Natal EPAJUDA
animam Natal das famílias
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muita desta histó-
ria teve e tem a UNESCO 
como impulsionadora das 
prioridades da educação e 
formação de adultos. Este 
caminho foi marcado por 
várias conferências (CONFI-
TEA). A primeira remonta a 
1949, marcada naturalmente 
por um período pós-guerra 
em que a necessidade de 
tolerância e paz marcam a 
mensagem deste encontro. 
Em 1960 realiza-se a segunda 
conferência em Montreal e 
em 1972 em Tóquio e come-
ça a falar-se da necessidade 
de educação permanente 
como uma responsabilidade 
dos Estados, e desta reunião 
é publicado um documento 
marcante para a Educação 
denominado Learning to 

Be: The World of Education 
Today and Tomorrow.

em 1985 realizou-se 
em Paris a quarta con-
ferência da qual saíram a 
recomendação de Nairobi 
e em 1997 em Hamburgo 
a quinta conferência sob 
o tema A Educação das 
Pessoas Adultas, Uma Chave 
para o Século XXI, em que a 
cidadania ativa assume um 
papel central para o de-
senvolvimento social e pela 
primeira vez valoriza-se os 
processos de aprendizagem 
não formais e informais. 

em belém do Pará, 
no Brasil em 2009 mantendo 
a linha de pensamento da 
conferência anterior discute-
se a importância da promo-

O caminho a percorrer!

A educação de 
adultos apesar 

dos altos e baixos 
percorreu um longo 

caminho em Portugal 
e na Europa.

a eduCação de adultos e, atualmente, a aPrendizagem ao 
longo da vida são temátiCas que estão na ordem do dia, 

quer a nível PolítiCo quer soCial.

Rosa Vieira
Coordenadora do CQEP 

ção da educação e 
formação de adultos 
numa perspetiva glo-
bal da aprendizagem 
ao longo da vida. 

PerCorrendo 
o Caminho das 
conferências reali-
zadas pela UNESCO 
consegue-se visualizar 
o paradigma que mar-
ca cada época em 
termos da educação 
de adultos e refletindo 
sobre as diferenças 
paradigmáticas Barros 
(2011:189) refere: 
“duas visões politico-
filosóficas que marca-
ram (…) a história da 
educação de adultos, 
e para as quais con-
tribuíram a UNESCO, 
a União Europeia e 
a OCDE: perspetiva 
da Educação perma-
nente (lifelong edu-
cation) e a perspetiva 
da aprendizagem ao 
longo da vida (lifelong 
learning).”. 

ainda, segun-
do esta autora, a 
análise destas con-
ferências revela uma 
rutura de paradigma 
sendo que “na perspe-
tiva da aprendizagem 
ao longo da vida, 
o destaque, dado 
sobretudo pela OCDE 
e pela EU, vai para a 
educação de adul-
tos como projeto de 
adaptação ao social, 
à luz de uma ideologia 
neoliberal e individua-
lista (Friedam, 1985) 
(…)”. 

entre as 
orientações 
resultantes desta 
mudança ideológica 

surge a validação 
de competências 
adquiridas através 
das diferentes 
experiências de vida 
independentemente 
do contexto, seja ele 
formal, informal ou 
não formal, deixando 
a escola de ter a 
exclusividade da 
produção do saber. 

o sistema de 
reConheCimen-
to de competências 
assume um lugar nas 
políticas europeias e 
também, mundiais 
a partir da década 
de 90 e assumem-se 
como uma perspe-
tiva de futuro já que 
as recomendações 
é que estes sistemas 
sejam implementados 
em toda a Europa até 
2018. 

reforçada 
esta ideia através 
do relatório da CON-
FITEA VI que atribui à 
UNESCO a responsabi-
lidade por esta missão 
assim como os Esta-
dos- membros para 
que sejam melhoradas 
as estruturas que pos-
sam implementar os 
sistemas de reconheci-
mento. 

vários tem 
sido os doCu-
mentos produzi-
dos e publicados no 
sentido de emanar 
orientações que pos-
sibilitem o sistema de 
reconhecimento de 
competências, entre 
os quais destacamos 
a aprovação em 2008 
do Quadro Europeu 
de Qualificações para 

a Aprendizagem ao 
longo da Vida assim 
como, a publicação 
das European Gui-
delines on Validation 
(CEDEFOP, 2009).

assume-se que 
a implementação dos 
sistemas de validação 
de competências 
se integra na Estra-
tégia Europa 2020, 
nomeadamente, ao 
nível da emprega-
bilidade e “também 
para o cumprimento 
das metas europeias 
de 2020 relativas ao 
abandono escolar 
precoce, à proporção 
de indivíduos entre os 
30-34 anos que com-
pletaram a educação 
de nível terciário (ou 
equivalente), a taxa 
geral de emprego, de 
pobreza e de exclu-
são”(Comissão Euro-
peia, 2010:22).

de aCordo 
Com o inven-
tário Europeu da 
Validação de Apren-
dizagens Não Formais 
e Informais, realizado 
em 2010, Portugal está 
entre os três países 
com este sistema im-
plementado de forma 
consistente, apesar 
desta estagnação dos 
últimos anos frutos das 
opções políticas imple-
mentadas. 

as CaraCterís-
tiCas da PoPu-
lação portuguesa 
são profícuas para o 
funcionamento deste 
sistema, nomeada-
mente pelos baixos 
índices de escolari-
dade e a Iniciativa 

66 67

QUALIFICAÇÕES QUALIFICAÇÕES



Novas Oportunidades, 
que pela singularidade 
da experiência dá a 
Portugal “know-how” que 
é reconhecido em termos 
mundiais.

Pela neCessidade 
de impulsionar e dar con-
tinuidade ao trabalho de-
senvolvido pelos Centros 
de Novas Oportunidades 
e agora pelos Centros 
para a Qualificação e 
o Ensino Profissional, em 
termos nacionais e euro-
peus tem sido publicadas 
as “orientações” para 
que este processo siga o 
seu caminho e dê opor-
tunidade à população 
de ver reconhecidas e 
validadas as suas compe-
tências.

destaCamos o 
manifesto publicado 
pela Associação Portu-
guesa para a Cultura e a 
Educação Permanente 
(APCEP, 2015) que refere 
“em Portugal, tem falta-
do a necessária vontade 
política para adoptar a 
Educação e Formação 
de Adultos como instru-
mento estratégico para 
uma sociedade mais 
avançada e equilibrada” 
e consideram fundamen-
tal “Retomar as práticas 
de reconhecimento, 
validação e (eventual-
mente) certificação de 
conhecimentos e compe-
tências, com base numa 
avaliação rigorosa do 
extenso trabalho já reali-
zado neste domínio e em 
interligação estreita com 
as ofertas existentes de 
educação e formação 
para adultos.” Neste sen-

tido, torna-se pertinente 
“canalizar para o sector 
da Educação e Forma-
ção de Adultos os fundos 
europeus pertinentes, 
assim como verbas de 
origem nacional, nomea-
damente as que provêm 
do jogo e de mecenato 
social e cultural”.

a nível euroPeu 
destaCámos a EAEA- 
European Association 
for the Adults Education, 
através do Manifesto for 
Adult Learning in the 21st 
Century1  que aponta 
caminhos para se atingir 
um crescimento inteligen-
te, sustentável e inclusivo 
tendo em consideração 
os contributos e benefi-
cios da aprendizagem ao 
longo da vida, nomeada-
mente, pela cidadania 
ativa.

muitos Passos 
já foram dados 
para que as políticas em 
termos da educação 
de adultos e aprendiza-
gem ao longo da vida 
sejam uma realidade. No 
entanto, não podemos 
deixar de constatar que 
muito ainda há a fazer. 
Os estudo, as estatísticas2  
revelam que precisamos 
apostar em dinâmicas e 
estruturas de continuida-
de para que a aprendi-
zagem ao longo da vida 
tenha projetos  estrutu-
rantes e não intervenções 
pontuais.

que o futuro nos 
traga um caminho giza-
do pela esperança na 
educação e formação 
ao longo da vida. ■

1http://www.eaea.org/en/home/in-focus/eaea-manifesto-
adult-education-contributes-to-a-better-europe-for-all.html
2http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/5548?src=email&freq=weekly&mc_
cid=ca7a368a48&mc_eid=af2018e3d7

Perspetivar a aprendizagem ao Longo 
da vida: Competências. Qualificações, 
Empregabilidade e Percursos foi o tema 
do encontro e foram debatidas questões 
relevantes para todos os que trabalham 
na Educação de Adultos. Refletimos sobre 
o trabalho desenvolvido e sobre o muito 
que há para fazer para tornar a educa-
ção ao longo da vida uma política estru-
turante no nosso país.

 Tendo em consideração as várias re-
comendações do Parlamento Europeu 
e Conselho (Jornal oficial da União Euro-
peia), mais especificamente a recomen-
dação do Conselho de 2012  que dita 
2018 como o prazo limite para o estabe-
lecimento de disposições nacionais em 
matéria de validação e faz referência ex-
plícita ao inventário europeu e assinala a 
vontade política dos Estados-Membros da 
UE relativamente à implementação da 
validação. 

Assim, espera-se que esta tenha uma 
forte influência na forma como os sistemas 
nacionais se estruturam e são utilizados. 
Na recomendação, os Estados-Membros 
acordam estabelecer disposições em ma-
téria de validação da aprendizagem não 
formal e informal, permitindo aos cidadãos 
a validação dos seus conhecimentos, das 
suas aptidões e competências adquiridas 

fora do sistema formal, bem como a ob-
tenção de uma qualificação ou de partes 
de uma qualificação com base em apren-
dizagem não formal e informal validada.

Paralelamente a este encontro, no dia 
11 de dezembro foi eleito o CQEP repre-
sentante da ANQEP de cada CIM/AM. A 
ANQEP reconhece o papel preponderan-
te que os CQEP podem ter ao nível da im-
plementação de estratégias educativas e 
formativas no território. 

O processo de eleição deste represen-
tante foi organizado por CIM ou Área Me-
tropolitana, assim na CIM Cávado, dos 12 
CQEP que fazem parte da rede foi eleito o 
representante. O processo de eleição foi 
simples, sendo que o CQEP de cada CIM 
só podiam ser eleitos para esse território e 
foram eleitos pelos CQEP desse território. 

Tendo por tradição um trabalho coo-
perativo os CQEP da CIM Cávado con-
certam o seu voto e desta eleição saiu 
vencedor o CQEP da EPATV, na pessoa da 
sua Coordenadora, Rosa Vieira.

Estas novas funções revestem-se de difi-
culdade mas estamos prontos para corres-
ponder às expetativas e confiança depo-
sitadas pelos parceiros.

O representante na CIM terá como 
principal missão a dinamização da rede 
de CQEP e a interlocução com a ANQEP. 

REPRESENTANTE NA ANQEP NA CIM

A grandeza 
de uma 

profissão é 
talvez, antes 
de tudo, unir 
os homens: 

não há 
senão um 

verdadeiro 
luxo e esse é o 
das relações 

humanas.

Antoine de
Saint-Exupéry

realizou-se nos dias 10 e 11 de dezembro, em aveiro, o ii encontro dos Centros 
para a Qualificação e o Ensino Profissional Promovido pela ANQEP.
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No passado dia 26 de 
outubro, o Centro para a 
Qualificação e o Ensino 
Profissional EPATV teve a 
possibilidade de partilhar 
as suas aprendizagens ao 
nível do sistema de reco-
nhecimento de compe-
tências com um grupo de 
técnicos e professores de 
vários países dos Balcãs.

Esta oportunidade 
foi-nos possibilitada pela 
KERIGMA- Instituto de 
Inovação e Desenvolvi-
mento Social, parceira 
de longa data, que após 
ter sido convidada, pela 
entidade financiadora da 
visita, DVV International, 
que tal como a Kerigma 
e a EPATV é membro 
associado da EAEA- Euro-
pean Association for the 
Adults Education.

A escolha de Portu-
gal para “beber” este 
conhecimento deve-

se ao facto de sermos 
reconhecidos na Europa 
como um país pioneiro 
no que respeita à imple-
mentação de um sistema 
de reconhecimento de 
competências, devida-
mente articulado com 
o Quadro Nacional de 
Qualificações e as res-
tantes ofertas formativas, 
permitindo a permeabili-
dade do sistema. 

Para além disso, o 
sistema está colocado 
em prática, os CQEP têm 
diferentes perfis e isso é 
igualmente reconhecido 
como um factor impor-
tante para ter acesso a 
experiências diferencia-
das.

Todos os países parti-
cipantes nesta visita de 
estudo encontram-se em 
diferentes fases de imple-
mentação de sistemas de 
validação de competên-

cias, essencialmente pro-
fissionais, e alguns encon-
tram-se, ainda a discutir 
os Quadros Nacionais de 
Qualificação. 

A apresentação da 
EPATV, realizada pela 
Alberta Duarte, versou 
essencialmente sobre o 
processo de reconheci-
mento de competências 
escolares e concentrou-
se na explicitação do 
trabalho de construção 
do portefólio e na pos-
sibilidade de evidenciar 
competências através 
das experiências de vida 
nos diferentes contextos: 
formais, não-formais e 
informais.

Em jeito de conclusão 
agradecemos à Kerigma 
pela oportunidade de 
partilhar as nossas apren-
dizagens e aprendermos 
com as experiências de 
outras entidades similares. 

PARTILHAR PARA APRENDER
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ideologia, 
em sentido amplo, 
significa aquilo que 
seria ou é ideal. 
Um dos ideais da 
Escola Profissional 
Amar Terra Verde 
é ser uma escola 
de referência ao 
nível da emprega-
bilidade, preten-
demos que esta 
seja integral junto 
dos alunos finalis-
tas. Nesse sentido 
e dando resposta 
a algumas das 
dificuldades nesta 
nova etapa da 
vida dos nossos ex 
alunos (mas sempre 
nossos alunos), foi 
criado, neste ano 
letivo, um gabinete 
– o observatório de 
empregabilidade - 
que tentará respon-
der a todo o tipo 
de dúvidas que 

possam surgir ao 
nível do saber-fazer 
para ter sucesso na 
procura de empre-
go.

a esCola 
Profissional 
amar terra 
verde assume 
várias funções no 
meio social em que 
está inserida e no 
término de 2015 
assume mais uma 
enorme responsa-
bilidade - a empre-
gabilidade dos seus 
alunos.  

este observa-
tório de em-
Pregabilidade 
iniciou a sua ativi-
dade com o estu-
do da situação dos 
alunos que termina-
ram os cursos pro-
fissionais nos anos 
letivos de 2013/2014 

e 2014/2015. Neste 
momento, estão a 
ser acompanhados 
por este observa-
tório cerca de 350 
alunos finalistas e 
serão acrescidos 
todos os alunos 
finalistas do ano 
letivo a decorrer. 

o observató-
rio deseja fa-
Cultar:
- Todas as ferra-
mentas necessá-
rias na procura de 
emprego;
- Sugestões para a 
procura de empre-
go;
- Ofertas de empre-
go;
- Sugestões de for-
mação;
- Dicas fundamen-
tais para o sucesso 
em termos de em-
pregabilidade;
- …

Observatório de Empregabilidade 
Docentes Gabriela Rodrigues e Sónia Vilas Boas 

Empregabilidade: “O caminho ainda é a escola...”.

A EPATV
sempre a
pensar em ti

Este observatório pode ser contatado:
*EPATV - 253 322016;
*Facebook:
-https://www.facebook.com/
groups/897242643699473/;
-https://www.facebook.com/
groups/757067094326030/ ■

O termo empregabi-
lidade exige o total 
conhecimento das 
ferramentas que o mer-
cado exige. Por outras 
palavras, quanto mais 
as suas habilidades se 
aproximarem do perfil 
profissional requerido 
pelos novos tempos, 
maiores serão as opor-
tunidades no mercado 
de trabalho.

Conta Com a 
nossa ajuda.
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Carla 
gonçalves, [à 
direita] aluna do 
Curso Vocacional 
de Esteticista / 
Cosmetologista 
realizou estágio 
escolar de 2 meses 
em maio de 2015, no 
Centro de Estética 
e Beleza Arrazus, e 
as promessas não 
podiam ser melhores.

o mais relevante 
desta situação é 
o facto do Centro 
Arrazus pertencer 
a uma ex-aluna da 

EPATV – Dânia Abreu. 
Esta jovem estudou 
na EPATV entre 2008 
e 2010 e abriu o seu 
próprio centro de 
estética, em janeiro 
de 2015 e já recebeu, 
como estagiária, 
Carla Gonçalves, que 
termina a formação 
este ano.

arrazus é um cen-
tro estético que dispo-
nibiliza vários serviços, 
como depilação, ma-
nicure e pédicure e, 
em breve, massagens 
e outros tratamentos 

de beleza.

Carla 
gonçalves já 
recebeu a promessa 
de que quando 
terminar o curso na 
EPATV, tem o seu 
lugar garantido neste 
Centro de Estética.

«Agradeço à profes-
sora Manuela Janela 
e à Dânia, pelo que 
me têm ensinado e 
orientado, e também, 
pelas oportunidades 
que me ofereceram» 
- referiu Carla Gon-
çalves.2 

em
 1

Marina Fonseca , 22 anos, formou-

se no curso Técnico de Processamento, 

controlo e Qualidade alimentar, entre 

2009 e 2011, na ePaTV.

o que distingue a ePatv?
As técnicas e determinados termos que os 

professores nos transmitem são únicos e a forma 
como nos passam esses conhecimentos. Por 
outro lado, esta instituição sempre se regeu 
muito pela postura e ética. A EPATV também 
se distingue pela proximidade entre professores 
e alunos, sempre recheada de valores como 
respeito e companheirismo.

Consegue reCordar-se de alguns dos me-
lhores momentos que Passou na ePatv?

Sim. Na altura estava inserida no grupo Briga-
das Verdes, onde desenvolvíamos o nosso lado 
mais ecológico. Passei bons momentos em vá-
rias iniciativas e atividades que desenvolvemos 
no âmbito deste grupo.

Da mesma forma, recordo-me também da 
época da preparação e apresentação da 
Prova de Aptidão Profissional (PAP), foi algo que 
marcou muito o meu percurso escolar.

a formação não fiCou Por aqui. o que 
surgiu dePois?

Decidi continuar a minha formação, segui o 
curso de Engenharia Alimentar, no IPVC, ESTG, 
que, por sinal, foi das últimas licenciaturas em 
Engenharia Alimentar, no norte do país. Agora 
existem áreas muito semelhantes, mas já não se 
formam mais Engenheiros Alimentares no norte.

e agora, que ambições?
Além de continuar a investir em formação, 

como por exemplo CCP, o ideal seria trabalhar 
em Laboratórios, Consultoria ou dar formação 
na área.

gostaria de deixar alguma mensagem 
aos alunos?

O ensino não é o limite. Não acaba aqui. 
Sigam os estudos e aprofundem o que apren-
dem inicialmente. No, entanto, aproveitem 
esta vertente que o ensino profissional vos dá, 
porque é uma porta aberta para o mercado, 
que vos incute previamente sinais de ética e 
profissionalismo.

72 73

SUCESSO SUCESSO



Os grupos de maior risco são as crianças e idosos, 
porque não têm grande perceção das alterações 
de temperatura, isto é, não sentem muito frio no 
inverno, tal como não sentem muito calor no verão. 
Estão também particularmente em risco pessoas com 
doenças crónicas, especialmente do foro cardíaco 
e respiratório, com mobilidade reduzida, que se 
encontram isoladas e em situação de exclusão social.

Tenha em atenção as recomendações gerais para 
o frio, para que saiba como pode prevenir-se e atuar 
em situações de muito frio.

Época
Recomendações

As reduções significativas da temperatura, por vezes 
repentinas, podem afetar a saúde de qualquer pessoa, quer 

esta se encontre dentro ou fora de casa. 

DE FRIO

ANTES DA ÉPOCA DE FRIO,
FAÇA
RESERVA DE: 

- Água potável;
- Alimentos ricos em calorias 
(chocolates, frutos secos);
- Comida enlatada ou emba-
lada (que não necessite de 
confeção ou refrigeração);
- Combustível de uso domésti-
co (gás ou lenha);
- Prepare um estojo de emer-
gência com rádio e lanterna 
a pilhas, pilhas de reserva, 
material de primeiros socorros 
e medicamentos essenciais.

Durante a época de frio
Perigos
em casa:

- Intoxicação por monóxido 
de carbono – tenha o espe-
cial cuidado com aquecimen-
tos a lenha (lareiras, braseiras 
e salamandras). Para evitar a 
acumulação deste gás ve-
nenoso, que pode ser mortal, 
abra uma janela para renova-
ção do ar;
- Incêndios – podem ter 
origem na má utilização de 
aquecedores elétricos ou 
sobrecarga da rede elétrica 
devido ao funcionamento em 
simultâneo de vários apare-
lhos;
- Queimaduras – previna-as 
e redobre a atenção com as 
crianças e idosos;
- Evite dormir/descansar muito 
perto do aquecimento.

QUANDO
SAIR: 

- Evite manter-se ao frio duran-
te muito tempo e lembre-se 
que as diferenças de tempe-
ratura entre a rua e os interio-
res muito aquecidos desidra-
tam a pele, podendo causar 
lesões dolorosas nos lábios, 
rosto e mãos; 
- Para evitar quedas, tente 
não caminhar sobre gelo ou 
neve;
- Vista várias camadas de 
roupa, em vez de uma única 
peça muito quente. Evite as 
que fazem transpirar e as mui-
to justas;
- Proteja a boca e o nariz para 
impedir a entrada de ar muito 
frio nos pulmões e, se neces-
sário, use luvas, chapéu e 
cachecol;
- Mantenha-se seco. O corpo 
arrefece mais rapidamente se 
estiver molhado ou exposto 
ao vento;
- Os idosos, crianças e pessoas 
com dificuldades de locomo-
ção não devem sair de casa. 

Quando viajar
de automóvel: 

- Faça revisão do nível de 
combustível, luzes e travões;
- Diga a alguém o percurso 
que vai seguir;
- Leve um estojo de primeiros 
socorros, agasalhos, alimentos, 
um pano colorido e telemó-
vel;
- Conduza a velocidade redu-
zida;
- Tenha especial cuidado com 
as zonas mais sombrias da 
estrada, pois é onde se forma 
mais gelo.

Em caso de queimadura pelo 
frio ou hipotermia, proceda 
ao aquecimento gradual do 
corpo, não tente aquecer-se 
rapidamente, retire a roupa 
molhada, vista roupas quen-
tes e secas e envolva-se em 
cobertores.

Mantenha-se atento aos avi-
sos das autoridades de saúde, 
do instituto de meteorologia e 
do serviço nacional de bom-
beiros e Protecção Civil. ■

Marília Costa
Enf. Equipa de Saúde Escolar da 

UCC de Vila Verde
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BOM DIA,
2016!!!

Sente-se com vontade de come-
çar a fazer desporto? Se sim, este 
artigo é para si!

Paramos com as desculpas da 
falta de tempo e começamos já 
pela manhã!

Deixo-vos um circuito, para repe-
tir todos os dias, e os resultados fala-
rão por si!!!

“UMA META SEM UM PLANO...
É APENAS UM DESEJO!!!”

Glória Lago
Docente da EPATV

Deve consultar o seu médico antes de 
começar qualquer plano de exercícios.
• Escolha as atividades que GOSTA.
• Objetivos realísticos para a perda de 
peso.
• Invista num instrutor pessoal. Será que 
vale a pena? SIM!
• Coma mais fruta.
• Não ao excesso do sal!
• Beba mais Água.
• Caminhar, Caminhar, Caminhar!

Conselhos para perda de peso fácil e 
eficaz através do exercício físico:

“Chegou a tua vez. Supera-te...”

Jumping Jacks 

Hight Knees 

Squats

30

20

30

Leg Lifts

20

Crunches

30

Push-ups

10

Plank

1mDescansar 
90’ entre os 
exercícios e 
repetir mais 

1x ou mais.. ■
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De acordo com a 
Constituição da Repú-
blica Portuguesa “todos 
têm direito à cultura Físi-
ca e ao Desporto” (CRP, 
Artº 79, nº 1). Cabe ao 
poder Central e ao Poder 
Local articular e compa-
tibilizar intervenções que 
se repercutam, direta ou 
indiretamente, no desen-
volvimento da atividade 
física e do Desporto num 
quadro descentralizado 
de atribuição de funções 
(Lei 5/07, Artº 5 nº 1). 

a PrátiCa de desPor-
to assume cada vez 
mais preponderância no 
bem estar e saúde das 
populações bem como 
no turismo e ecoturismo. 
Todas as orientações 
políticas apelam à con-
vergência de recursos 
para o desenvolvimento 
da prática de Desporto e 
Exercício Físico enquanto 
pilar fundamental dos es-
tilos de vida saudáveis. O 
Desporto encerra realida-
des às quais não se tem 
dado a devida atenção: 
enquanto realidade 
social transversal a diver-
sas áreas da atividade 
humana sejam de cariz 
profissional, educacional, 
recreativo ou relativas à 
saúde (Pires 1996).  

o desPorto circuns-
creve todas as formas 
de atividade física que, 
organizada ou espontâ-
nea, visa a expressão ou 
melhoramento da condi-
ção física e psíquica bem 
como o desenvolvimento 

das relações sociais e/ou 
a obtenção de resultados 
na competição a todos 
os níveis” (Carta Europeia 
do Desporto, Artº 2, nº1).

a atividade físiCa regu-
lar permite o crescimento 
ósseo, a manutenção 
dos ossos e articulações 
saudáveis, o bem-estar 
psicológico e social, a 
prevenção de comporta-
mentos de risco como o 
tabagismo, o alcoolismo, 
toxicofilias, alimentação 
não saudável e a violên-
cia, especialmente em 
crianças e adolescentes 
(DGS, 2007).

o aumento das doenças 
cardiovasculares, cancro, 
diabetes e doenças res-
piratórias crónicas estão 
estritamente relaciona-
das com os estilos de 
vida e inatividade física. 
Estima-se que a ausência 
de exercício físico está 
diretamente ligada, entre 
10% a 16%, ao cancro 
da mama, cólon do reto, 
diabetes mellitus e cerca 
de 22% a doenças car-
díaca isquémica, Aciden-
tes Vasculares Cerebrais 
(AVC), hipertensão, con-
trolo do peso, osteoporo-
se,  dores lombares, entre 
outros (DGS, 2007). 

em Portugal, tal como 
no resto da Europa, 
estima-se que 28% dos 
DALY – Disability Adjusted 
Life Years (número de 
anos de vida perdidos 
devido a morte prematu-
ra e número de anos de 

produtividade perdidos 
por incapacidade e re-
forma prematura) sejam 
imputáveis a fatores de 
risco associados às doen-
ças crónicas (entre eles 
o défice de atividade/
exercício físico e o baixo 
consumo de fruta e hortí-
colas). Quando incluímos 
a pré-obesidade e a obe-
sidade, o número sobe 
para os 35% (OMS, 2009). 

as reComendações 
para a prática de exercí-
cio são de 30m de ativi-
dade física cumulativa 
moderada por dia. As 
crianças e adolescentes 
necessitam de 20m adi-
cionais 3 vezes por sema-
na de atividade vigorosa. 
O controlo do peso re-
quer pelo menos 60m de 
atividade física vigorosa/
moderada (DGS, 2007). 

do Ponto de vista 
eConómiCo considera-
se que cada dólar inves-
tido em atividade física 
(tempo e equipamento) 
pode proporcionar uma 
poupança de 3,3 dólares 
em custos médicos (CDC, 
2002)

no iníCio deste séCulo, 
em Portugal, a participa-
ção desportiva era 23% 
(CEFD, 2001). Segundo 
o Eurobarometro, atual-
mente, 28% dos portugue-
ses praticam Desporto 
- 20% com alguma regu-
laridade e 8% regular-
mente. A média europeia 
da prática desportiva é 
de 41% (UE, 2014). 

DESPORTO
PARA TODOS
aproximar à
média europeia

“Temos de nos tornar na mudança que queremos ver no Mundo.”
Mohandas K. Gandhi

Óscar Lopes
Coordenador do Projeto Desporto para Todos EPATV
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o ComPlexo lazer 
vila verde, as Pis-
Cinas de Prado, 
Pavilhão muniCiPal 
e demais instalações 
desportivas munici-
pais, bem como as 
Instalações Desporti-

vas Naturais como os 
Rios e a Montanha, 
garantem a oferta de 
serviços desportivos, 
vislumbrando a aproxi-
mação à média euro-
peia de Participação 
Desportiva. ■
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a ePatv e do muniCíPio 
de vila verde concorrem 
para inverter a tendência. A 
recreação, o lazer, a saúde, 
a integração através do 
desporto contribuem para a 
felicidade dos munícipes de 
Vila Verde. 

Como podemos ver no 
Quadro, os portugueses 
estão entre os que pra-
ticam menos desporto. 
Ainda segundo o mesmo 
estudo são os  habitan-
tes dos países do Sul da 
Europa os menos ativos. 
A Bulgária apresenta o 
número mais elevado 
de absentismo à pratica 
desportiva (78%), segui-
do de Malta (75%) e de 
Portugal, onde 64% dos 
inquiridos afirmaram ser 
sedentários. Em sentido 
contrario, é em países do 
Norte da Europa como 
a Suécia, Dinamarca e 
Finlândia que as pessoas 
se exercitam mais regu-
larmente, 70%, 68% e 66%, 
respetivamente. 
Em comparação com os 
dados de 2009, Portugal 
regista uma diminuição 
da prática desportiva. Em 
2009, eram 55% os portu-
gueses que respondiam 
não praticar qualquer 
pratica desportiva, hoje 
são 64%.Quadro – Frequência desportiva na Ue
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Para além dos 
inegáveis benefíCios 
que tais tecnologias podem 
trazer para a educação, a 
sua utilização já se justificaria 
pela simples necessidade de 
a escola refletir a realidade 
cultural dos seus alunos. É 
cada vez mais notória a 
dependência e a fluência das 
novas gerações no que toca 
aos recursos e à linguagem 
tecnológica. Não estranhamos 
se na mochila de um jovem 
encontrarmos objetos como: 
tablet, iPad, smartphone, 
computador portátil ou 
qualquer outro gadget. Há 
décadas atrás, na mesma 
mochila, encontrar-se-ia um 

pião, um carrinho, uma bola, 
uma boneca ou uma corda!

a fasCinação que 
as tecnologias suscitam não 
escolhe género, raça, idade 
ou classe social, e a sua om-
nipresença verifica-se na rua, 
no local de trabalho, em casa 
ou na escola. No âmbito desta 
última dimensão, os avanços 
tecnológicos proporcionam-se 
à mudança nos paradigmas 
que dizem respeito à produção, 
gestão e partilha do conheci-
mento. Com a mudança de 
paradigmas também o mundo 
muda.

da mesma forma que 
alteram e moldam a socieda-
de, as tecnologias modificam e 

as tecnologias interativas, 
que incluem a realidade vir-
tual, a realidade aumentada 
e os jogos digitais, entre outras 
formas de se prover intera-
tividade via sistemas com-
putacionais, já fazem parte 
não apenas do quotidiano 
das pessoas que nasceram e 
cresceram num mundo digital, 
como de grande parte daque-
las que se souberam adaptar 
à evolução tecnológica e dela 
se apropriar.

A Holografia
como elemento
motivador
no ensino
António Cunha
José Dantas
Docentes da EPATV

inovam igualmente 
as relações peda-
gógicas. Como são 
uma ferramenta 
que permite melho-
rar e incentivar a 
interação, possibili-
tam ganhos para o 
processo de ensi-
no-aprendizagem a 
nível de dinamismo, 
inovação e capa-
cidade de comu-
nicação. Apesar 
de estas não subs-
tituírem o professor, 
seguramente que 
alteram algumas 
das suas rotinas e 
funções. 

ConCeitos 
como interação, 
imersão e envolvi-
mento, nomeada-
mente estes dois 
últimos, são gerado-
res de novas pro-
postas de ensino/
aprendizagem pois 

está-lhes subjacente 
a motivação para 
novas exigências 
que diferentes 
ritmos de aprendi-
zagem impõem. 
Especialmente 
ligado a novas per-
ceções, estes dois 
conceitos – imersão 
e envolvimento – 
caracterizam-se 
pelas suas particu-
lares possibilidades 
de construção de 
sistemas de visão 
estereoscópica que 
permitem aos alu-
nos uma sensação 
de aprendizagem 
muito próxima do 
que se passa na 
realidade.

aPesar de 
ter sido criada há 
algum tempo, a 
holografia ainda 
desperta curiosida-
de e incerteza em 

muitas pessoas. A 
tecnologia, inven-
tada em 1948, pelo 
físico húngaro, 
Dennis Garbo, que 
lhe valeu em 1971 a 
atribuição do Nobel 
da Física, é uma es-
pécie de “fotografia 
tridimensional” e 
funciona por causa 
da propriedade 
ondulatória da luz. 
Enquanto as fotos 
tradicionais registam 
somente a intensi-
dade das ondas lu-
minosas, a hologra-
fia grava, também, 
as saliências e vales 
das ondas, criando 
imagens em relevo 
com o auxílio de 
raios laser. Hoje em 
dia não é preciso ir 
tão longe para ver 
um holograma, ele 
pode estar na nossa 
carteira. Por exem-
plo, as figuras bri-

lhantes e manchas 
coloridas de um 
cartão de crédito, 
usadas para evitar 
falsificação, são 
hologramas.

a 
holografia 
transformou-se 
numa nova área 
de pesquisa e 
desenvolvimento 
essencial ao uso de 
imagens 3D. Sendo 
uma representação 
ótica que remete a 
elementos de ficção 
científica, esta 
complexa meta-
estrutura propõe 
metáforas com 
recurso a conjuntos 
de imagens e 
processos óticos 
inovadores que 
desafiam a lógica. 
A fusão entre design 
e holografia tem 
permitido diferentes 

aplicações no 
campo físico, 
interagindo com 
o mundo real e 
possibilitando 
resultados que 
transpõem a 
realidade virtual, 
contribuindo em 
diferentes áreas, das 
artes à medicina 
diagnóstica. 
Tais aplicações 
permitem uma 
perfeita interação 
entre o corpo físico 
e o holograma 
proporcionando 
um conceito 
comunicacional 
de experiência 
“ao vivo”. A sua 
principal vantagem 
é a capacidade 
de reconstituir 
o tamanho, 
a forma e a 
tridimensionalidade 
de um objeto sendo 
possível perceber 
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qualquer mudança, 
ainda que milimétrica, na 
sua reprodução. A sua 
compreensão e aplicação 
destinam-se a inúmeros 
produtos, que se adequam 
a ambientes totalmente 
diversificados, resultando 
numa tecnologia visual 
comunicacional de 
impressão metafísica.

em 2015, a miCro-
soft apresentou a possibi-
lidade de interagir por meio 
de hologramas com o lança-
mento do HoloLens. O design 
do produto vai além das 
imagens bi e tridimensionais, 
utilizando os movimentos e 
as capacidades inerentes 
ao elemento real, simuladas 
no corpo 3D, não físico. Isso 
permite aos designers e uti-
lizadores uma infinidade de 
novas interferências, de for-
ma que haja uma hiper-rea-
lidade no protótipo imaterial 
obtido num processo que, 
no campo virtual, gera uma 
troca aplicável ao campo 
real.

a invenção consis-
te em óculos holográficos. 
Basicamente funcionam da 
seguinte forma: coloca-se 
o dispositivo na cabeça e o 
visor “projeta” o conteúdo 
sobre o ambiente que estiver 
a ser visualizado.

a miCrosoft classi-
ficou estes HoloLens quase 
como um computador 
criado especificamente para 
a projeção de hologramas. 
Além dos habituais CPU e 
GPU, que prometem ser do 
melhor que existe atualmen-
te, este novo gadget traz 
ainda incluído um terceiro 
processador desenhado 
especificamente para ele, o 

HPU ou unidade de proces-
samento holográfico.

segundo a miCro-
soft os HoloLens têm a 
capacidade de processa-
rem terabytes de informação 
em tempo real. Se pensarem 
bem na quantidade de 
dados que isto representa 
dá para ter de imediato uma 
noção da potência que este 
pequeno dispositivo possui.

Podemos Criar os 
nossos próprios hologramas, 
recorrendo à aplicação dis-
ponibilizada pela Microsoft 
de nome HoloStudio. Pos-
teriormente, e caso assim o 
desejemos, podemos passar 
os hologramas que criarmos 
para o mundo real, com o 
recurso a uma impressora 3D.

os ConCeitos e 
tecnologias aqui apresenta-
dos são, em nossa opinião, 
de vital importância para a 
educação do futuro, a qual, 
deverá ser um misto de ativi-
dades interativas presenciais 
e virtuais, integrando o que 
há de melhor da educação 
baseada em salas de aula e 
laboratórios com as melhores 
práticas da educação onli-
ne. Estamos apenas no início 
de uma longa caminhada 
rumo a uma verdadeira 
“educação sem distância”.

Com esta teCnolo-
gia a aprendizagem seria 
um processo ativo. Os alu-
nos deixariam de absorver 
passivamente conteúdos, 
para poderem edificar o seu 
conhecimento a partir de ex-
periências vividas na primei-
ra pessoa, alicerçado num 
ensino assente na liberdade 
da qual resultaria, para o 
aluno, uma maior responsa-
bilidade. ■

a ferramenta de tradu-
ção em tempo real da 
Microsoft tem evoluído 
a bom ritmo, tendo 
conseguido expan-
dir-se para diferentes 
plataformas e línguas 
durante no espaço de 
ano e meio. Mas só 
agora está acessível 
a todos os utilizadores 
do Skype no sistema 
operativo Windows.
a microsoft conseguiu 
concluir a disponibiliza-
ção do Skype Translator 
para todos os utilizado-
res do Windows. Este é 
o mais recente marco 
na curta história da fer-
ramenta de tradução 
em tempo real, que foi 
lançada em maio de 
2014.
Para ter a certeza de 
que o seu Skype já está 
preparado para tradu-
ções, basta procurar 
um símbolo ‘mundo’ no 
canto superior direito 
da janela da aplica-
ção. A Microsoft diz 
que caso este ícone 
ainda não apareça, 
então o utilizador deve 
atualizar o seu softwa-
re para a versão mais 
recente do Skype.

Para ‘celebrar’ o 
momento a tecnoló-
gica norte-americana 
revela alguns dados de 
utilização: a tradução 
de francês para inglês 
é a mais popular da 
plataforma; o ‘sentido’ 
das chamadas mais 
populares do Skype 
Translator é entre a Ale-
manha e o Gana; e o 
número de chamadas 
diárias aumentou 400% 
desde o lançamento 
da ferramenta.
o português é uma 
das línguas suportadas, 
tanto na vertente de 
texto como na de voz, 
uma adição que foi 
feita em dezembro do 
ano passado.
o skype translator 
permite neste momen-
to que um utilizador 
português possa falar 
através de chamada 
de voz com utilizadores 
falantes do mandarim, 
inglês, francês, alemão, 
italiano e espanhol.
através do sistema de 
mensagens automá-
ticas do Skype a fer-
ramenta de tradução 
está disponível para um 
total de 50 línguas.

Tinkerplay
a aPP grátis Para 
Criar brinquedos

a autodesk é um dos 
maiores nomes da indús-
tria de CAD (desenho 
assistido por computador). 
Em regra, as aplicações 
desta empresa, onde 
se destaca o AutoCAD, 
destinam-se a profissio-
nais. O que não é o caso 
do Tinkerplay. Esta é uma 
app gratuita para crian-
ças, que permite criar 
facilmente brinquedos 
em 3D através da jun-
ção de várias peças. Há 
vários bonecos de raiz, 
que podem ser alterados 
através da troca de pe-
ças, e também é possível 
criarmos os nossos próprios 
componentes através da 
alteração dos elementos 
fornecidos.

No final da montagem vir-
tual o utilizador pode pe-
dir à app para distribuir os 
componentes lado-a-lado 
para que possam ser im-
pressos de modo eficiente 
e fiável. Após a impressão, 
o utilizador pode montar 
as peças para ficar com 
a versão física do boneco 
criado virtualmente.

o tinkerplay está dispo-
nível para os sistemas An-
droid, iOS, Windows Phone 
e Windows. ■
Fonte: exameinformatica.sapo.pt

Skype Translator
já está disPonível Para todos os 
utilizadores WindoWs

Fonte: tek.sapo.pt

António Cunha
José Dantas
Docentes da EPATV
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Pode uma ideia mudar o 
mundo? 

O século XX nasce, e com 
ele germinam as sementes 
do autoritarismo. Da Europa à 
Ásia, as ondas de choque irão 
abalar a humanidade e atin-
gir em cheio quatro famílias. 
Depois de assistir à queda da 
monarquia, o capitão Artur 
Teixeira vê as esperanças da 
República afundarem-se num 
caos de instabilidade. Adere 
à revolução militar e recebe 
uma missão: convencer Sala-
zar a tornar-se ditador.

Satake Fukui cresce num 
Japão dilacerado entre a tra-
dição e a modernidade. O 
seu confronto com o militarista 
Sawa reflete um braço de ferro 
que ameaça mergulhar o país 
e o mundo numa catástrofe 
sem precedentes.

A chinesa Lian-hua nasce 
com olhos azuis, os mesmos 
que veem a China arrastada 
para um choque titânico entre 

os nacionalistas, os comunistas 
e os japoneses. Apanhada no 
fogo cruzado, é raptada por 
um radical comunista: o jovem 
Mao Tsé Tung.

Os bolcheviques acabam 
de conquistar a Sibéria e ba-
tem à porta da pequena quin-
ta dos Skuratov. Estaline iniciou 
as coletivizações e Nadezhda 
e a família são lançados num 
ciclo de medo, fome e sofri-
mento. 

Quatro histórias. Quatro fa-
mílias. Quatro destinos. 

Senhor de uma prosa lúci-
da e poderosa, José Rodrigues 
dos Santos embarca connos-
co, e com figuras históricas 
como Salazar e Mao Tsé Tung, 
numa viagem arrebatadora 
que nos leva de Lisboa a Tó-
quio, de Irkutsk a Changsha, 
do comunismo ao fascismo. 

Com as As Flores de Lótus 
nasce uma das mais ambicio-
sas obras da literatura portu-
guesa contemporânea. 
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Marco Alves
Docente da EPATV

aS FLoreS de LótuS

José Rodrigues dos Santos

Vergílio Ferreira é um dos 
mais completos, cultos e em-
blemáticos autores do sécu-
lo XX português. A sua obra 
(distribuída pelo romance, 
contos, ensaio filosófico e lite-
rário, além de nove volumes 
de diário) faz dele uma voz 
única na história da nossa li-
teratura e do pensamento 
europeu de hoje. Estas mil 
citações de Vergílio Ferreira 
dão conta da diversidade, 
riqueza e constante atualida-
de da sua obra, a par da sua 
atenção tanto ao humano 
como ao transcendente e 
ao invisível das nossas vidas 
– há sempre uma frase que 
Vergílio Ferreira já escreveu.

Em 1939, quando a 
Polónia capitula sob o 
jugo dos nazis, os pais da 
jovem Alma Belasco en-
viam-na para casa dos 
tios, uma opulenta man-
são em São Francisco. Aí, 
Alma conhece Ichimei 
Fukuda, o filho do jardi-
neiro japonês da casa. 

Entre os dois brota um 
romance ingénuo, mas 
os jovens amantes são 
forçados a separar-se 
quando, na sequência 
do ataque a Pearl Har-
bor, Ichimei e a família – 
como milhares de outros 
nipo-americanos – são 
declarados inimigos e 
enviados para campos 
de internamento. 

Alma e Ichimei vol-
tarão a encontrar-se ao 
longo dos anos, mas o 
seu amor permanece 
condenado aos olhos do 

mundo. 
Décadas mais tarde, 

Alma prepara-se para 
se despedir de uma vida 
emocionante. Instala-se 
na Lark House, um excên-
trico lar de idosos, onde 
conhece Irina Bazili, uma 
jovem funcionária com 
um passado igualmente 
turbulento. Irina torna-se 
amiga do neto de Alma, 
Seth, e juntos irão desco-
brir a verdade sobre uma 
paixão extraordinária 
que perdurou por quase 
setenta anos. 

Em “O Amante Ja-
ponês”, Isabel Allende 
regressa ao estilo que 
tanto entusiasma o seu 
público, relatando de 
forma soberba uma his-
tória de amor que sobre-
vive às rugas do tempo 
e atravessa gerações e 
continentes. ■

o amante JaponêS

Isabel Allende

1000 FraSeS de

VergíLio Ferreira

Vergílio Ferreira
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“Ano novo, vida nova!”. Esta 
edição da rubrica Ter Cultura 
pretende apelar para uma re-
flexão. Quer queiramos ou não, 
nesta época, todos nós fazemos 
uma avaliação pessoal da nossa 
“prestação” no passado ano. 

Segundo vários críticos, somos 
parte integrante de uma socie-
dade pobre em valores, ideais e 
princípios. 

o que terá Contribuído Para 
esta modifiCação/ Pobreza? 
- Os interesses materiais?
- A individualidade?
- O egoísmo social?
- Pobreza ideológica?

Cansado das vãs teorias,
busco a letargia
dos alienados felizes.
Não quero saber da política,
viro as costas ao feio
e à hipocrisia.
Entrego-me à incoerência;…
só vou ouvir os pássaros
e apreciar as orquídeas!

Chega de tantas mentiras,
da esperança perdida,
da pesada leitura.
Fico à margem dos dias,
da falsa engrenagem,
das tristes notícias.
Cedo-me à ignorância;…
só vou ouvir os pássaros
e apreciar as orquídeas!

Farto das ideologias,
dos beijos de Judas,
das falas prolixas,…
renego as tramas noturnas,
as turvas matizes
e as falácias da vida.
Rendo-me à intolerância;…
só vou ouvir os pássaros
e apreciar as orquídeas!
 
Poema de andré L. soares 

o que fazer Para inverter 
esta realidade? 

o ideal seria:

•As pessoas aceitarem as 
outras como elas são e não 
como elas gostariam que fos-
sem;

•Acabar com os conflitos 
pelas coisas que não são nos-
sas e sim de todos;

•Observar as atitudes de 
cada um e ver com a qual 
mais nos identificamos, o bem 
e o mal existe, portanto é pre-
ciso olhar no espelho e refle-
tir, é preciso olhar os outros e 
reagir para que pessoas não 
tentem manipular as nossas 
mentes com conceções erra-
das de vida;

•“Ideologia de vida é algo 
que todos deveriam ter, por-
que, se você não tiver a sua, 
alguém impõe uma para 
você…”. Guilherme Graciano 
Dietrich;

•“Ideologia sem atitude é 
mediocridade…”. Luiz Ferdi-
nando Soulza;

•“Ideologia – Eu quero 
uma para a vida…”. – Cazu-
za;

•“É muito importante que 
o homem tenha ideais. Sem 
eles, não se vai a parte algu-
ma.”- Dalai Lama. ■

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV
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IDEOLOGIA

IDEOLOGIA
"O homem moderno criou a máquina, 

tornou-se seu senhor, mas na realidade, 
vive hoje, como seu escravo, correndo 

para seguir o seu ritmo!"
Erich Fromm

Nos dias que correm, os 
jovens ainda abandonam 
a escola prematuramente, 
detendo um baixo grau de 
qualificação e, consequen-
temente, incorrem numa alta 
probabilidade de sofrerem 
marginalização social por via 
do desemprego. O combate 
ao desemprego jovem tem 
sido um dos estandartes da Eu-
ropa comunitária, ao ser trans-
versal todos os estados.

Por outro lado, as empresas 
europeias sentem a necessida-
de de mão-de-obra cada vez 
mais especializada, no sentido 
de almejarem maior competi-
tividade mediante tecnologia 
mais avançada. Nesta encru-
zilhada, os governos são con-
frontados com a necessidade 
de um sistema educacional 
de excelência, capaz de en-
frentar os desafios que este sé-
culo tem colocado. As institui-
ções de ensino têm, por outro 
lado, e em consequência do 
anteriormente explicitado, de 
preparar profissionais com as 
competências que o merca-
do de trabalho e a economia 
exigem e com um papel ativo 
na sociedade. Desta forma, 
as reformas na educação e 
formação profissional têm vin-

do a alicerçar o avanço neste 
campo, em resultado de uma 
colaboração a diferentes ní-
veis entre entidades e instân-
cias governamentais.

Sendo que grande parte 
dos nossos jovens não detém 
capital social nem cultural 
adequados, nem uma parti-
cipação cívica ativa em con-
sonância com o exigido pela 
sociedade no sentido de en-
veredar numa “senda” de su-
cesso, urge colmatar esta gra-
ve lacuna.

As oportunidades ofereci-
das no âmbito do programa 
Erasmus+ não visam mais do 
que promover a colmatação 
destes vazios, fomentando a 
cooperação e a integração 
europeia, o capital social e 
cultural de cada um dos par-
ticipantes e, também, novas 
competências técnico-profis-
sionais. Este programa rege a 
sua ação pro três acções-cha-
ve. A Escola Profissional Amar 
Terra Verde, em virtude da sua 
natureza, pode envolver-se 
nas Ações-Chave 1 e 2 relati-
vas, respetivamente, a Mobi-
lidade Individual para Fins de 
Aprendizagem e Cooperação 
para a Inovação e o Intercâm-
bio de Boas Práticas. ■

Pedro Lançós
Docente da EPATV

o programa erasmus 
+ é o programa da ue 

para os domínios da 
educação, formação, 
juventude e desporto 
para o o período que 

vai de 2014 a 2020 e visa 
contribuir para ajudar a 
combater as alterações 

socioeconómicas e os 
principais desafios que 

a Europa enfrenta até fi-
nal da década, apoian-
do a implementação da 

estratégia 2020 para o 
crescimento, emprego, 

equidade e inclusão.
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ingredientes:
-1 Perdiz
-200g de cogumelos vários
-400g massa folhada
-10g coentros (salsa)
-Cebola
-Vinho tinto
-Cenoura
-Alho francês
-Sal
-Pimenta em grão
-Azeite
-Tomate cereja
-Redução de vinho do porto

Preparação:  
-Fazer uma d’vinha com a perdiz e os aro-
máticos frescos;
-Estufar a perdiz (exemplo: à caçador);
-Desfiar a mesma;
-Fazer um puxado de cebola, alho, juntar os 
cogumelos picados e deixar estufar, juntar 
a perdiz desfiada, os coentros (ou a salsa);
-Deitar o molho de estufar e retificar de 
tempero, juntar farinha maizena para fazer 
um bechamel e deixar arrefecer;
-Estender a massa folhada em redondo 
rechear com o recheio de perdiz e fazer 
um rissol mas antes pincelar as pontas para 
colar e com ajuda de um garfo dar efeito
-Levar ao forno, servir com salada;
-Pode ser servido com um arroz selvagem.

FOLHADO DE 
PERDIZ COM 
COGUMELOS 
DO BOSQUE

ingredientes:
- 600g manteiga
-600g goiabada
-300g açúcar
-280g farinha
-16 ovos
-16 gemas

Preparação:  
- Derreter a manteiga no micro
-ondas.
- Misturar a goiabada com o 
açúcar, ovos e as gemas. (com a 
varinha mágica)
- Juntar a manteiga no prepara-
do anterior.
- Peneirar a farinha.
- Incorporar a farinha no prepa-
rado.
- Barrar as formas com manteiga 
e polvilhar com farinha.
- Introduzir o aparelho nas formas.
- Levar ao forno pré-aquecido a 
220º, até atingir o ponto deseja-
do. ■

DEMI QUI
DE GOIABADA

Chefe José Vinagre
Docente da EPATV
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Maria João Campos
Docente da EPATV

derivados dos animais. 
Outros controlam diaria-
mente o equilíbrio nutricio-
nal e calórico da sua dieta 
alimentar. Ainda há os que 
se preocupam com a pega-
da ecológica e escolhem 
produtos de proximidade 
e que limitam o consumo 
dos alimentos à sua época 
natural.

a restauração atual 
responde a esta procura de 
público mais informado e 
responsável. Mudamos de 
um paradigma de quanti-
dade para a valorização da 
qualidade. À alimentação 
aliou-se um sentido de viver 
com saúde e de bem-estar 
físico e estético que não era 
considerados.

se é Possível nos 
regimes restritivos 
comer-se com equilíbrio e 

com sabor? Na minha opi-
nião sim, mas exige maior 
conhecimento técnico e 
treino de receituário de 
forma a encontrar a melhor 
harmonização de produtos 
e as quantidades ajustadas 
de nutrientes. A abertura 
a novas experiências de 
consumo de sementes, ger-
minados, recuperação no 
consumo de frutas e pro-
dutos hortícolas em maior 
quantidade, bem como 
de cereais e preferência 
de gorduras vegetais sau-
dáveis, em paralelo com 
níveis de serviço alternativos 
e diferenciadores, é capaz 
de transformar uma refei-
ção simples e económica 
em momentos de descon-
tração e convívio em que 
o prazer se extrai por todo 
um conjunto de sensações 
mais que por um estômago 
saciado. ■

Saber comer,
Saber viver
Até há poucos anos, quando fazía-
mos uma refeição fora de casa, sa-

bíamos que as opções recairiam em 
restaurantes de cozinha regional ou 
em restaurantes de hotel que garan-
tiriam uma sofisticação e diferença 

difíceis de encontrar. Nos centros ur-
banos maiores encontraríamos uma 

pizaria e até hamburgueria.

nos nossos dias, a oferta 
é imensa e respeita as esco-
lhas restritivas de muitos. Há 
uma relação estreita entre a 
forma de viver e a forma de 
comer. Alguns são impelidos 
por um respeito pela vida ani-
mal que os restringe e condu-
zem a regimes vegetarianos, 
que incluem ou não produtos 

os vinhos do Porto 
branCos, mais secos, são 
vinhos excelentes para 
tomar com os aperitivos. 
Podem ser servidos frescos 
(5-7ºC) ou à temperatura 
média (8-12ºC) e esta-
belecem uma ligação 
perfeita com as entradas 
de peixe fumado e sal-
gado, com os mariscos e 
com uma ampla varieda-
de de queijos frescos de 
ovelha e cabra. Podem 
consumir-se, também, 
num copo long-drink com 
água tónica, limão e pe-
dras de gelo.

os tintos podem 
saborear-se frescos e frios, 
dependendo do seu grau 
de doçura, mas nunca 
com gelo! Combinam 
perfeitamente com os 
frutos secos, presunto, os 
enchidos de porco, os 
pratos de caça e com 
certos legumes, como as 
cebolas e as cenouras 
caramelizadas, com foie 
gras de ganso ou pato e 
com as receitas de pato 
com pera ou laranja. São 
vinhos que pedem o sa-
bor dos queijos de ovelha 
curados e, sobretudo, dos 
queijos azulados.

Porém, o seu leque 
de uniões atinge o seu 
auge no momento das 
sobremesas, estabele-
cendo alianças com os 
doces ligeiros, as compo-
tas de maçã, os folhados 
de fruta e as sobremesas 
pouco açucaradas. Mas, 
principalmente, com as 
sobremesas de chocola-
te, excetuando os choco-
lates de licor, gelados e 
sorvetes que jogam bem 
com as aguardentes.

Contudo, o mo-
mento de glória dos 
grandes vinhos do 
Porto ocorre depois: 
no fim de uma refeição 
e na apoteose de um 
jantar especial, quando 
os Tawny de diferentes 
anos e os nobres envelhe-
cidos Vintage se podem 
saborear melhor sozinhos, 
golo a golo, mostrando 
com todos os detalhes as 
suas subtilezas. Estes não 
são vinhos para beber a 
qualquer hora, são au-
tênticas joias para uma 
degustação tranquila… e 
muito melhor se puder ser 
partilhada com alguém…

o seu serviço está 
igualmente repleto de 
rituais, além do momento 
de tirar a rolha. As suas 
origens são desconhe-
cidas, mas uma antiga 
lenda narra que é preciso 
que a grande garrafa 
dos Vintage ou o decan-
ter circule na mesa no 
sentido dos ponteiros do 
relógio, da direita para a 
esquerda, e que a pes-
soa central deve servir o 
seu copo e passá-lo ao 
comensal à sua esquerda 
com a sua mão direita. 
Segundo a lenda, este 
ritual realiza-se para afas-
tar a fúria do demónio 
que espreita sempre por 
detrás do ombro direito. 
Porém, outra teoria de-
fende que não se pode 
agarrar a espada para 
ferir o companheiro da 
mesa, se a garrafa for 
agarrada com a mão 
direita. ■

Os momentos
do Vinho
do Porto

Olga Martins
Docente da EPATV
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Eles não sabem que o sonho 
é uma constante da vida 
tão concreta e definida 
como outra coisa qualquer, 
como esta pedra cinzenta 
em que me sento e descanso, 
como este ribeiro manso 
em serenos sobressaltos, 
como estes pinheiros altos 
que em verde e oiro se agitam, 
como estas aves que gritam 
em bebedeiras de azul. 

Eles não sabem que o sonho 
é vinho, é espuma, é fermento, 
bichinho álacre e sedento, 
de focinho pontiagudo, 
que fossa através de tudo 
num perpétuo movimento. 

Eles não sabem que o sonho 
é tela, é cor, é pincel, 
base, fuste, capitel, 
arco em ogiva, vitral, 
pináculo de catedral, 
contraponto, sinfonia, 
máscara grega, magia, 
que é retorta de alquimista, 
mapa do mundo distante, 
rosa-dos-ventos, Infante, 
caravela quinhentista, 
que é Cabo da Boa Esperança, 
ouro, canela, marfim, 
florete de espadachim, 
bastidor, passo de dança, 
Colombina e Arlequim, 
passarola voadora, 
pára-raios, locomotiva, 
barco de proa festiva, 
alto-forno, geradora, 
cisão do átomo, radar, 
ultra-som, televisão, 
desembarque em foguetão 
na superfície lunar. 

Eles não sabem, nem sonham, 
que o sonho comanda a vida. 
Que sempre que um homem sonha 
o mundo pula e avança 
como bola colorida 
entre as mãos de uma criança.

PedraFilosofalPedraFilosofal

antónio gedeão

An
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Cláudia Marques
António Cunha

Docentes da EPATV

biografia de
antónio gedeão
nome: Rómulo Vasco da Gama de Carvalho
Pseudónimo: António Gedeão
nasCimento: 24 de novembro de 1906
naturalidade: Lisboa
filiação: José Avelino da Gama de Carvalho e de Rosa das 
Dores Oliveira Gama de Carvalho
formação aCadémiCa suPerior: Ciências Físico-Químicas
desCendênCia: Frederico de Carvalho, também formado em 
Ciências, e Cristina Carvalho, escritora
exPeriênCia Profissional: Professor
Cargos:
1965 - codiretor da revista Palestra do Liceu Pedro Nunes 
1973-1975 - membro da direção do Boletim do Ensino Secun-
dário do Ministério da Educação
1987 - nomeado, pelo Presidente da República, Grande Ofi-
cial da Instrução Pública. 
1990 - nomeado Diretor do Museu Maynense, da Academia 
de Ciências de Lisboa. 
1992 - patrono da Escola Secundária da Cova da Piedade 
1995 - grau de Doutor ‘Honoris Causa’ pela Universidade de 
Évora

atividade literária: géneros literários narrativo, lírico e 
dramático.
•obra poética mais marcante:
1956 - Movimento Perpétuo (Pedra Filosofal)
1958 - Teatro do Mundo
1959 - Declaração de Amor
1961 - Máquina de Fogo (Lágrima de preta)
1964 - Poesias Completas
1967 - Linhas de Força
1980 - Soneto
1982 - Poema para Galileu
1983 - Poemas Póstumos
1985 - Poemas dos textos
1990 - Novos Poemas Póstumos
•obra narrativa mais marcante:
1942 - Bárbara Ruiva (1ª edição: Abril 2009)
1973 - A poltrona e outras novelas
•obra dramática: 1978 - RTX 78/24
1981 - História Breve da Lua
morte: 19 de Fevereiro de 1997, na cidade de Lisboa.
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12 a 14 Janeiro
Semana das Línguas

14 Janeiro
II Palestras / Workshop de Robótica

18 a 22 janeiro
Exposição- Intertextualidade - Os Lusíadas e Mensagem

8 Fevereiro
Palestra- Energias Renováveis

12 Fevereiro
Dia dos Namorados

14 Fevereiro
Meia Maratona dos Namorados

18 Fevereiro
Mini Torneio de Andebol

26 Fevereiro
Ciclo de Debates- Rumos Diferentes – Limites do humor

2 a 6 Março
“Chá com Poesia”

8 Março
Comemoração do Dia da Mulher

16 Março
II Jornadas da Criatividade

16 e 17 Março
Torneio de Futsal Solidário

16 Março
Festa da Páscoa

Março
III Palestras/ workshop Mecânica

Março 
Pintar a Páscoa X

AGENDA

Ter
Humor

Ricardo Cabral
Docente da EPATV
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DiferençasDiferenças
Descubra as 7 diferenças na figura.

LETRA em faltaLetra em falta
forme uma nova palavra com a letra 
solta que se encontra na coluna.

Fuga de LetraFuga de Letra
Coloque corretamente as letras do retângulo 
da direita na grelha e complete a frase, em 
seguida descubra o significado da frase.

Palavras rápidasPalavras rápidas
Complete a grelha, formando seis 
palavras nas colunas e cinco das 
linhas.

Cruza e somaCruza e soma
tendo em conta que cada letra correspon-
de a um algarismo preencha o quadro, 
baseado no valor de cada linha e coluna.

Palavras ráPidas
HORIZONTAIS 
Enatar; Colite; 

Origem; Amaria; 
Rarear.

VERTICAIS
Ecoar; Norma; Aliar; 
Tigre, Ateia; Remar

letra em falta 
Nadou, Águia, Filha, Cifra, 

Mágoa

diferenças Cruza e soma

fuga de letra
Exercício feito pelo atleta, 

que reúne atividades 
como corridas ou saltos ou 
lançamentos – ATLETISMO

José Carlos Dias
Docente da EPATV
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UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

ARTES
     Artes do Espectáculo
INFORMAÇÂO E JORNALISMO
     Biblioteconomia, arquivo e documentação (BAD)
AGRICULTURA, SILVICULTURA E PÉSCAS
     Produção agrícola e animal
     Floricultura e jardinagem
SERVIÇOS PESSOAIS
     Desporto
     Cuidados de beleza 
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