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editorialficha tecnica

Conta-se que Tolstoi, moribundo, 
no seu leito de morte, procurava 
ainda, com mãos fragilizadas, dese-
nhar palavras sobre os lençóis, per-
sistindo, quase inconsciente, numa 
infrene busca da perfeição, da arte.

 Camilo suicida-se quando a ce-
gueira inviabiliza que, autonoma-
mente, possa continuar a escrever.

 No cárcere, isolado, Álvaro Cunhal 
traduz o “Rei Lear”, de Shakespeare, 
e logra alguns dos seus mais bem 
conseguidos desenhos.

 António Lobo Antunes confessa 
haver alturas em que parece ser um 
anjo a conduzir-lhe a mão.

 Galois, matemático francês morto 
aos 21 anos na sequência de feri-
mentos sofridos num duelo, na noite 
anterior à tragédia, pressentindo o 
desenlace, manteve-se sem dormir 
e criou alta matemática até à hora 
da manhã em que teve de compa-
recer perante o seu oponente. 

Esta tão visceral, quase delirante, 
relação entre criadores e criação, 
entre artistas e arte remete-nos para 
ligações tão fortes que redimem 
uma vida ou justificam o seu fim, 
como se no cumprimento de um 
destino irrecusável, de uma missão 
que não pode deixar de ser leva-
da a cabo. De uma ação que não 
pode deixar de ser executada.

A criação é, pois, sempre uma 
ação. Uma ação ao serviço do Ho-
mem. 

Criar implica abrir novas portas, 
“dizer” o ainda não dito, rasgar no-
vos mundos. Há, assim, em cada 

nova criação como que um efei-
to de surpresa, de encontro com o 
inesperado, de espanto, de contac-
to com o sublime.

Nos “Noturnos”, de Chopin; nos an-
jos de Gioto; na forma de trabalhar 
a luz de Caravaggio; nos surpreen-
dentes jogos de espelhos de Velas-
quez; numa passagem da Ilíada; 
num verso de Camões; num filme de 
Felini…

A arte, a verdadeira arte, é assim 
uma recusa do comum, do trivial, do 
mimetismo reverente, da cópia que 
indefinidamente se reproduz.

Como dela estamos tão necessi-
tados num tempo que privilegia o 
efémero, o instantâneo, o que se 
frui sem esforço, o supérfluo que bri-
lha em detrimento do profundo que 
perturba, o que se consome para 
logo ser esquecido. 

Como estamos necessitados de 
regressar aos artistas que, ao longo 
dos séculos, para nossa felicidade 
e deleite, guardaram e transporta-
ram a chama sagrada da beleza e 
do sonho, da verdadeira dignidade 
humana.

Diz-se que, durante o Estado Novo, 
a poesia solar de Eugénio de Andra-
de trazia aos presos políticos como 
que um eco da liberdade perdida 
e ansiada. Conhecemos melhor a 
sociedade portuguesa de finais do 
século XIX depois de ler Eça. Pressen-
timos os horrores da guerra e o ine-
briamento do heroísmo com Home-
ro. Sentimos o frémito do amor com 
Brel. Saboreamos o perfume acre da 

ausência num fado de Amália. Per-
cebemos os pérfidos subterrâneos 
do estalinismo em Vassili Grossman. 
Compreendemos, com Picasso, 
como é múltipla a realidade e varia-
do o nosso olhar sobre as coisas.

Esse caráter transformador, de-
miúrgico, da arte e da criação é, a 
um tempo, garantia de progresso 
e de manutenção do que de mais 
nobre existe em nós, de inovação 
e harmonia. Não atribuiu Platão, 
na sua sabedoria, ao Demiurgo, o 
papel de ordenador do caos em 
cosmo, determinador do ritmo das 
variações harmónicas entre noite e 
dia, entre meses e anos, ou seja, do 
ritmo da vida e do tempo?

Mas o termo, de origem grega, sig-
nifica trabalhador manual, artífice, 
artesão, alguém que, longe de se 
entronizar numa qualquer torre de 
marfim, se realiza na ação.

 Repitamo-nos : ação ao serviço 
do Homem, revelação e alicerce da 
sua humanidade!

Hoje mais do que nunca está pre-
sente na nossa vida, social, familiar e 
profissional.

A DISRUPÇÃO é a atitude que se 
impõe na gestão do dia a dia no 
Grupo Amar Terra Verde onde Agir 
e Criar são os objetivos primeiros, do 
nosso pensamento e ação, motivan-
do o grupo de trabalho com exem-
plos bons do passado.

A experiência e a memória ao ser-
viço das organizações são fatores 
determinantes para o sucesso.

A todos um próspero ano de 2017!•

DEUS QUER, O HOMEM SONHA, 
A OBRA NASCE!
LUZES, CÂMARA, AÇÃO!
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Cada individuo se forma em função do meio em que nasce e cresce 
naturalmente... A sociedade molda o Homem, mas também é o Homem 
o único capaz de moldar a sociedade. Penso que a ambição de qual-
quer ser criativo é ter a capacidade de se desenvolver e de se reinventar. 
A meu ver isso implica que não nos deixemos adormecer pelos princípios 
e limites que nos são impostos, implícita ou explicitamente, pela socie-
dade. Cada um de nós tem um papel único na sociedade como seres 
únicos que somos. Mas são esses, os que “saltam fora da caixa”, que se 
questionam a si mesmos, e ao que os rodeia, que lutam em prol do desen-
volvimento e contra a estagnação. É verdade que realmente criei algo 
(claro que não estava nem estou sozinha nesse processo de criação) que 
mudou a minha vida e de facto a dos que me rodeiam. No entanto, não é 
verdade que para isso coloquei os meus interesses em segundo ou tercei-
ro plano. Mantenho-me focada nos meus interesses e dos meus colegas 
para que consiga criar algo fiel a mim mesma e à nossa identidade como 
grupo. Penso que o importante é o desafio. É perceber onde é a zona de 
conforto de cada um de nós e tentar desafiar-nos a sair dela. Amar aquilo 
que fazemos, fazer aquilo que nos move! Só assim algo pode fazer senti-
do. Não posso deixar de agradecer pelo convite a comentar a questão 
em causa , principalmente quando sou mencionada, juntamente com os 
meus colegas Tiago e João, como sendo bem sucedida e inovadora!•

Grandfather's House

Rita Sampaio 
Vocalista dos GrandFather’s House
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A sociedade molda-nos, ou pelo contrário, nós molda-
mos a sociedade? Será que os caminhos que trilhamos in-
fluenciam as pessoas à nossa volta, ou são essas pessoas 
que nos ajudam a caminhar para o sucesso?

A sociedade é composta por indivíduos, como seres in-
dividuais, mas, de facto, a sociedade como um todo vai 
formatando as pessoas, com valores, ideais, e mesmo de-
sejos, gostos e vontades.

Atualmente, principalmente olhando para os jovens, tem 
havido uma dificuldade em criar coisas novas. Parece que 
tudo já está inventado e faltam ideias que revolucionem 
a sociedade.

Comodismo? Talvez! É mais fácil lidarmos com o que te-
mos do que pensar “fora da caixa”.

No entanto, os poucos que se atrevem a fazer algo di-
ferente, os que se arriscam em novos ideais, novas ideias, 
são aqueles que se tornam bem sucedidos, são aqueles 
que ganham prémios de inovação, são aqueles que são 
reconhecidos.

Na verdade, são essas pessoas que criam, que agem, 
que lutam por fazer a diferença, que fazem com que o 
mundo pule e avance!

Sem essas mentalidades, o mundo estaria estagnado e, 
muito provavelmente, ainda estaríamos na idade da pe-
dra.

Por isso, é importante que os jovens, principalmente eles, 
ganhem um sentimento de “revolta interior”, de forma a 
que transformem o seu mundo, e todo o mundo, em algo 
único, diferente, e verdadeiramente inovador.

Só assim poderemos lutar por um mundo melhor, mais 
humano, mais criativo, mais redondo! Eu espero, sincera-
mente, que o mundo nunca pare de girar!•

Michael Pimenta
Coo & Co-founder SeatWish.com

Pensar fora da caixa? 
Para quê?
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Foi há pouco mais de onze anos que decidi pôr um 
ponto final. Um tempo antes, pensava que iria ser 
difícil… mas não foi! De carreira começada há de-
zanove anos, nos últimos dez tinha conhecido qua-
se um terço do mundo. Continentes, povos, culturas, 
uma mole de saberes, cheiros e sabores enchiam o 
coração e alma. Cada reportagem era uma missão. 
Não importava onde. Se ao cruzar da esquina, se do 
outro lado do mundo. Era, sou, um homem de sorte! 
Uma profissão sem rotinas, transversal à sociedade. 
De manhã com o Presidente da Republica, à tarde 
com um sem-abrigo. O maior desafio era estar “à al-
tura” dos dois…estar “à altura” de todas as situações. 
Pouco importavam as minhas crenças e convicções. 
Viria a descobrir que a equidistância seria a chave 
para o equilíbrio profissional. Viria a descobrir tam-
bém, que não consigo despir a pele de Jornalista...
ainda é assim, 24 horas por dia, todos os dias, há qua-
se trinta anos.

Por isso, quando surgiu uma criança, foi fácil dizer: 
“NÃO! Desculpem, mas não vou.“

Sem dificuldade (mas às vezes com saudade) ab-
diquei de uma fama que não era minha. Afinal, tinha 
estado em tanto lado e ninguém sabia. A figura do 

TerCasa

Marco 1998

Por Manuel nicolau 
´

José Carlos Ramalho
Repórter RTP
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“Jornalista-Invisível” de televisão, agradava-me. 
Sem fotografias, sem provas da minha passagem 
por tantos lugares, fui guardando tudo naquele dis-
co rígido a que chamamos memória. 

Quando há pouco tempo, a minha doce Maria-
na, agora, com quase onze anos, me pediu para 
contar um episódio do meu trabalho, perdi alguns 
minutos em busca da história certa.

Podia ter falado das inúmeras guerras por onde 
passei. Dos tiros que passaram perto, da amiga que 
morreu no Afeganistão, do colega que se atrasou 
na chegada e com isso salvou a minha vida, da 
primeira vez que me apontaram uma arma (por-
que da segunda nem liguei), da forma inconscien-
te em que (para ter o melhor plano) me sentei em 
cima dum míssil, dos olhos daquele tubarão bran-
co a 10 centímetros do meus, daquele atentado 
em que escapei por minutos, daquela vez que caí 
numa armadilha e me levaram para o quartel do 
inimigo, de como escapei ileso de uma madrassa, 
de como fui entrando naquela mesquita, de como 
quase vi o Adamastor ao dobrar o Cabo da Boa 
Esperança ou de me sentir pequeno perante a for-
ça de um tsunami… 

As sinopses eram tamanhas, e ela tinha pedido 
apenas uma história, e sendo criança, merecia 
uma de final feliz.

Como sei que há em todas as narrativas há pelo 
menos duas versões, esta é apenas a minha:

Estávamos em Março de 1998, fiz parte da equi-
pa de reportagem da RTP, que acompanhou a 
visita presidencial de Jorge Sampaio à Região Au-
tónoma da Madeira. O dia-a-dia era dividido por 
duas equipas de reportagem. Uma acompanhava 
o Presidente e a comitiva, a outra fazia reporta-
gens de enquadramento social. 

Na antevéspera da deslocação ao município de 
Câmara de Lobos, na altura uma das zonas mais 
pobres da Europa, a minha colega Margarida, ti-
nha marcado um encontro com um dos “padres 
vermelhos” da ilha da Madeira.

Lá estava ele, sentado, numa “quase taberna”, 
sem sotaina ou colarinho branco. Era mais um en-
tre tantos. Não fosse a forma carinhosa como era 
tratado por quem entrava, nenhum de nós calcu-
laria que aquele era o Padre.

Dissemos ao que vínhamos. Queríamos fugir do 
institucional, mostrar não apenas o bonito, o retra-
to turístico, mas as outras construções de realidade 
social que, muitas vezes, ficam do lado de fora do 
ecrã.

O Padre ouvia-nos em silêncio. Queríamos entrar 
nas ruas esconsas e estreitas da cidade, conhecer 
os pescadores e o que faziam para dar algum con
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forto aos seus. Queríamos entender porque é que 
as crianças perdiam a inocência cedo demais. 
Porquê tanta pobreza ali concentrada. Ansiáva-
mos transformar em imagem, aquilo que sabíamos 
real. E o padre continuava em silêncio… Estudava-
-nos. Tentava perceber se podia confiar em nós. 
Na realidade, ele não nos conhecia e iria abrir as 
portas de quem confiava nele. Não queria a sua 
gente usada para ganhar audiências. A noite era 
longa. Os silêncios iam ficando menores e pouco 
antes de nos despedirmos disse:

“Encontramo-nos amanhã de manhã. Já sei 
onde os vou levar!”

“Sempre soube, Padre Edgar…” – disseram os 
meus pensamentos.

Já de manhã, quando nos preparávamos para 
invadir cidade e privacidade, o padre informa-nos 
que o nosso caminho é o oposto. Desconfiados, fo-
mos deixando aquele ninho de pobreza atrás de 
nós, enquanto o carro subia um morro inclinado.

“Vamos à Casa do Porrão” 
Só o nome assustava, mas infelizmente, já tinha 

visto de tudo um pouco. Conhecia a selva e a sel-
va urbana, tinha palmilhado desertos, atravessado 
campos de refugiados, bairros de lata no Brasil, Ve-
nezuela, Angola e África do Sul… pouco me pode-
ria impressionar.

O carro parou. À nossa frente estava uma edifi-
cação de piso térreo. As portas eram grandes e ve-
lhas. E quando se abriram, o meu mundo tombou.

A Casa do Porrão era um pátio. Lá dentro viviam 
centena e meia de pessoas em menos de duas 
centenas de metros quadrados. A zona telhada 
era tão pequena, que nenhuma casa tinha mais 
de dois metros da porta até ao fundo. E o cheiro 
que a câmara não conseguiu captar ainda hoje 
vem à memória.

Sem água, sem luz, famílias inteiras na mesma 
casa, que se reduzia a uma sala e uma cama. O 
candeeiro a petróleo, contrastava com o luxo do 
hotel onde estava hospedado.

A criança de seis anos, que parecia ter dois, o 
neto toxicodependente com menos dentes que a 
avó com quem tinha de partilhar a cama, a meni-
na de dezoito anos carregada de filhos, o pai que 
tinha de trazer comida à noite a qualquer custo…

“Bolas Edgar! Não estava preparado para isto! 
Onde está o teu, meu, nosso Deus! Não quero esta 
dura realidade do meu quintal! Não quero isto no 
meu país!”- Era o que me ocorria no pensamen-
to enquanto registava cada momento. O que eu 
chorei para dentro! Por certo que a Margarida 
chorou também. Foram horas de conversa, de mo-
mentos vazios de esperança que ficaram regista-
dos naquelas cassetes. 

Ao fim da tarde, ao deixarmos a Casa, éramos 
nós que estávamos num incómodo silêncio. O pa-
dre, agora sorria.

À noite a reportagem entrou no Telejornal e ape-
sar dos parabéns recebidos, nem eu, nem a Mar-
garida estávamos felizes e vaidosos.

No dia seguinte, manhã cedo, iniciou-se a visita 
ao concelho de Câmara de Lobos. Roteiro presi-
dencial traçado de forma milimétrica, afastava 
Jorge Sampaio de sítios “menos bons”.

Mas, ao chegar à cidade, o Presidente excla-
mou:

“Eu quero ir a Casa do Porrão!”
 Não havia segurança, protocolo, programa o 

que quer que fosse, que o arredasse desse intento.
E lá fomos. Comitiva em peso, ladeira acima, até 

à dita Casa.
Não sei o que sentiu o Presidente… talvez o mes-

mo que eu, mas com um peso e responsabilidade 
diferentes. As palavras eram poucas. Ouvia e cho-
rava. 

Um Presidente também chora! Porque não cho-
rei eu também?

Foram algumas horas de verdadeira comoção. 
Desta vez não era um exclusivo. A notícia estava 
em todo o lado e finalmente, a Casa era conhe-
cida.
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Penso que só o Padre estava feliz.
Alberto João Jardim, num discurso inflamado, pro-

meteu que daí a um ano, toda aquela gente teria 
uma casa…

Cansado de ouvir promessas, a minha e a vida de 
todos os presentes continuou noutros lugares. 

Num dia de Fevereiro em 1999, a Margarida ligou-
-me:

“Zé, já podemos morrer em paz. Inauguraram um 
bairro e a Casa do Porrão foi fechada.”

Não foi promessa em vão! Agora sim. Chorei no 
meio da redacção, sem vergonha, perdido em tan-
ta alegria.

Esta foi sem dúvida, a reportagem da minha vida, 
mais importante que qualquer aventura.

Com este trabalho, tomei consciência que as mi-
nhas acções têm consequências…e nem todas são 
obrigatoriamente más.

Seja qual for a vossa profissão, pensem que mes-
mo nunca venham a saber, o mundo pode estar um 
pouco melhor graças a cada um de nós.•

Lisboa, 16 de Novembro de 2016

NoVEMBro 2010

Por MaRiana RaMalHo 
´
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Assente na experiência da sua fundadora, que 
conta já com quase 40 anos de experiência e com 
mais de 20 anos da marca Inês Barbosa, a empresa 
aplica a técnica artesanal da filigrana e do granu-
lado na execução de peças originais e exclusivas, 
assim como réplicas de peças com anos de história, 
onde o tempo, a memória e o artesão se fundem.

Transmitida de geração em geração, a filigrana 
é uma arte milenar de trabalhar o ouro ou a prata 
num fabrico artesanal enraizada no Norte de Portu-
gal, onde predomina a vertente cultural e artística 
à económica.

O processo de cada peça começa na fundição 
do material nobre, passa pelo torcer de dois finís-
simos fios, pela armação do esqueleto da peça e 
pelo seu enchimento, um processo individual que 
torna cada peça numa obra única e exclusiva. 
Esta unicidade passa muitas vezes despercebida 
aos olhos de quem compra devido à industrializa-
ção em massa a que estamos rodeados, mas, nes-
te caso, não é só a matéria-prima que dá valor à 
peça, mas também a história e paixão que faze-
mos de uma peça única.

Estamos a falar de um processo que exige dos 
seus artesãos um trabalho de grande destreza, 
atenção ao detalhe e minúcia, uma perfeição que 
requer anos de trabalho e dedicação, mas que 
para quem o faz é gratificante e surpreendente a 
cada resultado final. Tratam-se de 40 anos sinóni-
mos de esforço e dedicação que permitiu à sua 
fundadora atingir o nível de perfeição que encon-
tramos hoje, onde desafia constantemente os limi-
tes do impossível não só no campo criativo como 
no técnico. A técnica aperfeiçoada permite exe-
cutar qualquer desenho assim como oferecer ao 
consumidor e apreciador desta arte a mais fina e 
bonita filigrana do mundo assente na leveza e na 
excelência do detalhe das suas obras.

Desde cedo que Inês Barbosa decidiu agir e criar 
e o resultado vai além do que alguma vez imagi-
nou. Com grande presença no mercado nacional 
e alguma no mercado Americano, Espanha e In-
glaterra, o sonho é cada vez mais a internaciona-
lização.•

Inês Barbosa, 5º geração de 
uma família de ourives, ganhou 
uma paixão natural por esta 
arte desde muito nova. Tinha 13 
anos de idade quando come-
çou a aprender com o seu pai e, 
desde então, não só é uma das 
poucas mulheres a dar continui-
dade à arte da filigrana, como 
a elevar diariamente o patamar 
de excelência da mesma.

Rita Silva
Designer de Inês Barbosa
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Em tempos em que se ouvem 
constantemente dados desani-
madores sobre o estado atual da 
economia, falta de oportunidades 
e num país com uma das maiores 
taxas de desemprego jovem na 
Europa, interessa voltar às nossas 
raízes e criar; criar os nossos pro-
jetos, colocar as mãos à obra, 
dar vida às nossas ideias e, assim, 
construir o nosso futuro.

Passamos de tempos em que se 
colhiam as oportunidades, onde 
o mais correto era encontrar um 
“emprego” que se estabeleces-
se durante anos até à idade da 
reforma - para tempos em que 
temos de criar as nossas oportu-
nidades se queremos assegurar o 
nosso futuro.

Olhando para o panorama atu-
al, podemo-nos perguntar se este 
não será o pior momento, ou o 

menos favorável para o fazer.

Mas a verdade é que no pano-
rama global, e em concreto no 
nosso país, está a ser e vai ser nos 
próximos anos uma das melhores 
alturas para arrancar com a nossa 
própria ideia de negócio e sermos 
empreendedores, (pois se tiverem 
uma boa ideia, haverá sempre 
alguém ou alguma medida de 
estímulo para vos ajudar a andar 
para a frente). Ainda que possam 
ser ridicularizados, ou mesmo que 
a maioria das pessoas não enten-
da o porquê de estarem a abdi-
car de um jantar de aniversário ou 
de uma saída com os vossos ami-
gos, ou que não cheguem sequer 
a perceber na verdade “o que é 
que vocês estão a fazer”, basta 
que vocês próprios acreditem e 
lutem. Pode parecer algo lírico e 
irreal ou mesmo um conjunto de 

ideais pré-definidos, quando vos 
dizemos que o percurso é doloro-
so, e que se cai imensas vezes, ve-
zes essas em que poucas vezes nos 
sentimos capazes de nos levantar 
e repensar toda a nossa ideia de 
negócio outra vez. Mas uma des-
sas vezes acerta-se e compensa 
por todas as outras vezes em que 
se grita, se chora de desespero e 
apetece desistir para seguir o ca-
minho mais fácil.

No nosso exemplo prático - a 
XPIM 3D: o nosso negócio come-
çou a ser desenvolvido para um 
serviço de impressão 3D, ou seja - 
uma espécie de reprografia onde 
seriam impressos em 3D protótipos 
e maquetes enviados pelos nossos 
clientes. Apoderámo-nos da gara-
gem, os carros passaram a dormir 
ao relento e começamos a cons-
truir a nossa impressora. Construí-

O futuro que imprimimos 

Nuno Oliveira 
Fundador da XPIM
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mos a mesma para poupar o valor 
de comprarmos uma (sendo que 
não tínhamos verbas para essa 
compra) e os resultados espan-
taram-nos! Conseguimos resulta-
dos de impressão incríveis para o 
tipo de tecnologia utilizado. Após 
alguns serviços, os nossos clien-
tes começaram cada vez mais 
a apreciar a nossa máquina e os 
resultados obtidos, o que levou a 
uma procura pelo próprio equi-
pamento. Tivemos que reformular 
toda a ideia de negócio e estudar 
o mercado na área de produção 
e venda do nosso próprio equipa-
mento. 

É um trabalho e uma pesquisa 
infindável, não conseguimos parar 
e pensar: Já está! Porque temos 
que continuar a pesquisar, a me-
lhorar, acompanhar e superar os 
nossos concorrentes. Quem sabe 

se eventualmente o mercado não 
mude outra vez, e tenhamos que 
alterar todo o nosso plano de ne-
gócios novamente?

O mais importante é sempre: 
Não desistir! Confiar nas próprias 
capacidades e acreditar sempre!

Nós, portugueses já fomos um 
povo de conquistadores, apesar 
de sermos uma população em tão 
pequeno número. Somos o povo 
com mais capacidade de “de-
senrasque”, e podemos ter pou-
co, que conseguimos fazer muito! 
Por isso, chega de pensarmos que 
somos infelizes e “coitados” por 
não conseguirmos ter os apoios 
necessários, ou porque não temos 
as mesmas oportunidades que os 
outros países. Hoje em dia não há 
limites,um negócio é sempre inter-
nacional e o vosso público alvo 

pode estar no outro lado do globo. 
Temos uma sorte imensa em viver-
mos na era das novas tecnologias, 
em que podemos criar para todos, 
interagir com todos os seres huma-
nos. E acima de tudo, mesmo que 
uma ideia possa parecer ridícula 
aqui no nosso cantinho, pode ter 
um enorme potencial para qual-
quer outro grupo de pessoas pelo 
Mundo.•

Boa sorte criadores!
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Quando iniciei os meus ras-

gos de reflexão sobre este 
tema, comecei por investigar 
o que seria saltar da caixa. Até 
que me perguntei: qual caixa? 

Peguei numa caixa e deixei-a 
sobre a mesa e observei-a. Ques-
tionei alguns amigos sobre o que 
estaria na caixa. Para alguns era 
a caixa azul da Tiffany, para outros 
a caixa de Pandora onde se guar-
da a Esperança do Mundo. Cada 
um escolhia coisas diferentes para 
colocar na caixa: bombons, per-
fumes, línguas-de-gato, os filhos. 
Surpreendente: alguns abriram a 
caixa: levariam música e luz. Há 
medida que a conversa ia fluindo 
desconstruíam-se preconceitos e 
pressupostos. Desafiava-se a criar 
uma distância psicológica da nos-
sa rotina. E cada um fez como o 
Principezinho e escreveu uma nova 
história. Afinal era possível abrir a 
caixa. Mergulhei na pesquisa.

De toda a pesquisa que fiz, o 

que mais encontrei foram regras 
e passos para sair da caixa. Fiquei 
estarrecida, afinal pedem para sair 
de uma caixa, criando uma caixa 
maior. Entretanto, outros aconse-
lham a reciclar a caixa, tornando-
-a aparentemente invisível. 

Foi aí que eu percebi que eu não 
saí da caixa, eu desmontei a mi-
nha caixa… Continuo a desmon-
tar a minha caixa. Acredito que a 
vida devia surgir de livres escolhas, 
por exemplo, deveríamos escolher 
a carreira de acordo com as nos-
sas competências naturais e aquilo 
que gostamos de fazer. Eu sou a 
prova disso: engenheira química 
hoje adoro auditar e atuar sobre 
finanças empresariais. Adoro dar 
aulas e profissionalizei-me em Ensi-
no de Física e Química. Vou sempre 
caminhar para aquilo que me en-
canta fazer e disso não abro mão!  

Se é complicado orientar pessoas 
e pagar ordenados e outras obri-

gações no final do mês? Claro que 
sim, afinal há famílias que depen-
dem disso, mas foi a minha esco-
lha. Desmontar a caixa trouxe-me 
lucidez, mas num primeiro minuto 
pareceu-me aterrorizador. Nada 
mais natural pois, como apregoa 
Nietzsche: “Para que exista o pra-
zer de criar, para que a vontade 
de vida se afirme eternamente a si 
mesma, tem que existir, também, o 
‘tormento da parturiente’.” (NIETZS-
CHE. Crepúsculo de los Ídolos, 23, 
2000). É aqui que entram nobres 
ferramentas da gestão: a reflexão 
e o planeamento. Primeiro plane-
ar, depois agir. Por esta ordem, 
fora da caixa para a maioria dos 
portugueses. 

Surgiu então a pergunta da cons-
ciência do medo: ”E se não agis-
se?”. Se não agisse estaria desobri-
gada de fazer escolhas, quietinha 
dentro da minha caixa.

A EPATV lá me diria o que fazer. 
Teria apenas de me levantar e di-

Saltar 
da 
Caixa
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rigir-me ao meu local de trabalho.
Bem-disposta, essa receita che-

garia para atingir o sucesso e mini-
mizaria a angústia de prever o fu-
turo. Bastar-me-ia seguir o “manual 
universal de instruções” que existe 
e esperar pela ótima avaliação 
de desempenho. Mas acontecia 
que sempre que umas metas eram 
atingidas, logo eram substituídas 
por outras, reestabelecendo a frus-
tração de tudo o que havia para 
fazer. E a necessidade de ser au-
têntica e independente? Não, isso 
não me bastava. A caixa era de-
masiado pequena… 

Criei então a Postura Exemplar, 
onde cada um se deve debater 
com os valores que quer no seu 
trabalho, dando-lhes a responsa-
bilidade da liberdade. À luz desta 
consideração, os outros leram um 
ar louco na atmosfera criada para 
esta empresa. Houve até quem, 
qual Nostradamus, profetizasse um 
mês de vida. Lamentamos, um ano 
passou e os números falam por si.

Mas se o nascimento é um par-
to, os desafios e as dificuldades só 
começam com ele. Se desmontar 
a caixa foi moroso, imaginem tirar 
uma equipa inteira da caixa. Desa-
fio do tamanho de uma montanha. 
Além dos nossos medos, surgem 
novos medos, os dos colaborado-
res. Se lhes colocamos esse desa-
fio, vemos as pernas bambas, os 
movimentos lentos e com o medo 
de cair desabafam: “mas eu traba-
lho as horas combinadas ou mais e 
eu fui contratada para produção, 
não para me preocupar com as 
vendas, não sou vendedor. Eu não 

tenho obrigação de vender nem 
tenho competências para isso. Eu 
não preciso de planear o meu tra-
balho”. E os resultados? Não são 
eles responsáveis pela evolução 
da empresa. Quando a empresa 
falha, todos falham! Onde fica o 
espírito de liberdade? Onde está 
a independência e a autenticida-
de? Qual a mais-valia desse cola-
borador?

Quando criamos e agimos, não 
podemos resolver tudo. Não po-
demos impedir algumas “quedas”, 
mas temos o dever de reduzir esses 
riscos. Se algum membro não se 
identifica com a equipa então não 
há como lhe dar essa competên-
cia. Devemos deixá-lo seguir o seu 
caminho. A empresa mede-se pelo 
elemento “mais fraco”, o que não 
planeia e o que não tem prazer a 
criar. 

A responsabilidade de agir é 
monstruosa, para termos sucesso, 
num sentido lato, devemos criar 
uma personagem fora da empre-
sa e pensar: “Qual o esforço que 
eu estou disposto a fazer para o 
manter aqui? Qual a proposta 
que o fará ficar? Qual o custo de 
eu não agir?”. Mas mais difícil ain-
da é questionarmo-nos: “Vale a 
pena desconstruir esta pessoa (sim 
é uma pessoa, com preconcei-
tos e pressupostos)? O que posso 
ganhar se contratar alguém mais 
competente, mais ativo, mais de-
safiador?” Facilmente sucumbimos 
ao “deixa andar”, e convencemo-
-nos que a pessoa pode mudar. 
Mentira pegada, arrastamos um 
problema e adiamos a obrigatorie-

dade de agir, prejudicando todos 
os que carregam consigo a políti-
ca da empresa.

Os dias de funções estáticas 
acabou, a evolução obriga a que 
todos rumem no mesmo caminho. 
O cliente é rei. A produtividade 
não se mede por horas trabalha-
das. Os colaboradores têm de se 
identificar com a missão e a visão 
da empresa. Têm de se conscien-
cializar do projeto. E o líder? O líder 
tem de agir e incentivar o processo 
de criação de cada um deles. 

A mais-valia de uma empresa 
não se mede pelos lucros mas pela 
capacidade de crescer. Se não 
há crescimento a empresa morre. 
E para crescer, há que empreen-
der e há que inovar, criando va-
lores únicos no mercado. Há que 
desmontar as caixas, uma a uma, 
tendo o cuidado de não criar uma 
caixa maior. 

É absolutamente proibido deixar 
que a sociedade nos formate, nós 
temos a obrigação de formatar a 
sociedade. Todos somos únicos e é 
assim que se quer que continue…•

Manuela Caçador
Sócia-Gerente da Postura Exemplar 
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“Como para o Principezinho nunca estava 
bem o desenho da ovelha, o piloto desenhou 
uma caixa e assim ele imaginou que dentro 
dessa caixa estava a ovelha que ele queria.” 

Antoine de Saint-Exupéry
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A NAAM - Núcleo de Apoio às Artes Musicais 
é uma associação juvenil com sede na Vila de 
Barroselas, fundada no ano de 1999, e que con-
ta atualmente com cerca de 200 associados. 
Sendo uma das associações juvenis de maior re-
levo à escala nacional, a NAAM é responsável 
pela organização do SWR BARROSELAS METAL-
FEST, um dos maiores festivais de Heavy Metal 
da península ibérica que vai já para a sua 20ª 
edição e que é também um dos maiores even-
tos culturais do Concelho de Viana do Castelo.

Entre as demais iniciativas desta associação 
juvenil cumpre salientar três, ainda em execu-
ção:
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Um ciclo de concer-
tos de música moderna 
em Viana do Castelo 
que caminha já para 
o seu sétimo ano em 
constante actividade, 
realizando dezenas de 
concertos em diferen-
tes locais, públicos e 
privados, de Viana do 

Castelo. 

Com o lema ”Vamos 
inundar a cidade de 
música”, trata-se de um 
festival de comemora-
ção do Dia Internacio-
nal da Música que de-
corre durante 9 dias em 
diversos espaços da ci-

dade de Braga.

Projecto de intercâm-
bio internacional entre 
bandas e Associações 
de todo o mundo com 
o intuito de divulgar 

bandas e artistas.

É um selo/marca “in-
formal” do Núcleo de 
Apoio às Artes Musicais 
virado para a organiza-
ção de concertos de 
Heavy  Metal, no qual 
se inclui o SWR Barro-
selas Metalfest. Já fo-
ram realizados algumas 
centenas de concertos 
quer em Portugal (de 
norte a sul), quer na vi-

zinha Espanha. 
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Cumpre ainda destacar alguns eventos 
já realizados em anos transatos: o ciclo 
de concertos da cidade de Braga MOVE; 
o festival SWR PORTO HARD, na cidade 
do Porto; o festival de músicas do mundo 
B-GLOBAL, o BRACARA EXTREME FEST, o 
ROCK THA PARK e o M-DAY, na cidade de 
Braga, e o FESTIVAL DE MÚSICA CELTA de 
Viana do Castelo e a competição para 
jovens talentos W:O:A METAL BATTLE POR-
TUGAL que leva todos os anos uma banda 
nacional a pisar os palcos do maior festival 
de Heavy Metal do mundo. 

De realçar que, no ano de 2012, a NAAM 
foi convidada a associar-se e participou 
activamente na Braga 2012 – Capital Euro-
peia da Juventude.

A NAAM é uma das Associações com 
mais atividade anual do concelho e dis-
trito de Viana do Castelo. Já realizou mais 
de 1000 eventos desde a fundação da 
Associação em 13 de dezembro de 1999. 
Por esse facto, é muitas vezes convidada 
a participar e/ou organizar alguns eventos 
na cidade.

Esta Associação já foi diversas vezes con-
vidada a participar em algumas conferên-
cias e colóquios quer nacionais, quer inter-
nacionais: Kliniken em diversas cidades da 
Suécia, TalkFest em Lisboa, Figac em Viana 
do Castelo, Cultura no Espaço em Oliveira 
do Bairro, entre outros...

Em 2011, cimentada por toda a experiên-
cia na organização e produção de even-
tos, alguns dos membros da Associação 
criaram uma empresa, a INSONICULT, Lda. 
Esta empresa oferece uma vasta gama de 
serviços para eventos… 

Tiago Veiga 
Presidente do NAAM
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Quantas bandas já passaram pelo 

SWR na totalidade? E no Bracara?

No SWR deve andar à volta de 1 mi-
lhar. No Bracara 2 centenas.

Quantas edições do Bracara aconte-

ceram? Vai voltar? Se sim, quando?

O Bracara Extreme Fest realizou-se 
durante 8 anos consecutivamente. 
O festival realizava-se entre os me-
ses de Outubro e Novembro. Pode-
rá vir a realizar-se no futuro mas, de 
momento, a Associação tem outras 
prioridades.

SWR inc. é exactamente o quê?

É um selo/marca “informal” do Nú-
cleo de Apoio às Artes Musicais vira-
do para a organização de concer-
tos de heavy  Metal, no qual se inclui 
o SWR Barroselas Metalfest. 

Link+351 ainda está no ativo? No âmbito 
deste projecto, com que países é que 

já se relacionaram?

Sim, ainda está no ativo mas, pelo 
facto de termos menos verba, não 
nos permite realizar todos os proje-
tos. Já nos relacionamos com prati-
camente todos os países da União 
Europeia e com o Brasil. Neste mo-
mento, estamos com projetos bas-
tante fortes com a Suécia e o Brasil. 

Com que entidades estrangeiras cele-
braram ou têm acordos celebrados 

para intercâmbios?

Neste momento, estamos com pro-
jetos bastante fortes com a Suécia 
através da KulturUngdom, uma As-
socição Juvenil com grande dimen-
são da cidade de Gotemburgo, mas 
com trabalho em toda a Suécia, e 
com o Brasil através da Dosol, uma 
Associação cultural que organiza 
um dos maiores festivais do Brasil, o 
Festival Dosol e que, para além disso, 

detêm uma sala de espectáculos, 
um estúdio e salas de ensaio.

Quantos artistas e/ou bandas es-
trangeiras já receberam? Quais os 

países?

Diversas bandas e países… Posso 
destacar os últimos: Camarones Or-
questra Guitarrística, O Terno, Inky 
e Test do Brasil; The Bongo Club, 
Bellaroush e Aggrenation da Suécia; 
Maud the Moth e Balmog de Espa-
nha… entre outras. Desde o início do 
projeto temos recebido cerca de 40 
artistas estrangeiros e enviado para 
o exterior cerca de 20 artistas nacio-
nais. 

O Vibe e o Move foram criados em que 
ano? E em que altura do ano civil de-

correm? Porquê?

O VIBE começou no ano de 2011 
e desde esse ano realizámos mais 
de 70 eventos… são, em média 12 
eventos anuais espalhados ao longo 
dos 12 meses do ano.
O MOVE nasceu em 2013 e termi-
nou em 2015, realizando mais de 30 
eventos. Decidimos fazer uma pau-
sa com este evento pela falta de 
apoios institucionais para o mesmo 
e pela falta de locais de pequena e 
média dimensão para a realização 
dos concertos. Não sabemos ainda 
se o voltaremos a realizar no futuro. 

Em Viana +Vibe+ em quantos estabeleci-
mentos comerciais e espaços públicos 
realizaram eventos?

Já realizámos em diversos espaços… 
já percorremos uma série de esta-
belecimentos comerciais, essencial-
mente bares, cumpre-me destacar 
os últimos onde temos realizado 
eventos: o Bar Porta 93 e o Bar Cen-
tro Histórico. 
Em relação aos espaços públicos, já 

percorremos quase todo a cidade: 
Praça da Erva, Porta Mexia Galvão, 
Museu de Artes Decorativas, exte-
rior da Biblioteca Municipal, Espaço 
Linha Norte, Forte de Santiago da 
Barra, Parque da Cidade, Largo do 
Poço

Em Braga +Move+ em quantos estabele-
cimentos comerciais e espaços públi-
cos realizaram eventos? 

Neste momento, este projeto encon-
tra-se parado… Ainda não sabemos 
se voltará no futuro! Era em tudo se-
melhante ao VIBE, mas na cidade 
de Braga.

O M Day realizou-se em que anos? Con-
siste em quê?

O M-Day é a comemoração do Dia 
Internacional da Música. Decorreu 
durante 3 anos e cresceu/evoluiu 
para a Braga Music Week, uma co-
memoração do Dia Internacional 
da Música de 9 dias. Este ano vai 
decorrer de 30 de setembro a 8 de 
outubro.

Na Braga Music Week 2016 quantos e 
quais os estabelecimentos comerciais 
e espaços públicos em que se realiza-
ram eventos? 

Foram diversos os estabelecimentos 
comerciais e espaços públicos que 
receberam a Braga Music Week. Re-
lativamente aos estabelecimentos 
comerciais: Casa Esperança, Mavy, 
Sé La Vie, Flor da Pele, Rockstar, en-
tre outros…
Em termos de espaços públicos, a 
Braga Music Week passou por sítios 
bastante emblemáticos da Cidade 
de Braga: Rossio da Sé, Rua do Sou-
to, Largo da Sr. Do Leite, Jardim de 
St. Bárbara. A música foi levada a es-
tes sítios através de uma sistema de 
som móvel: o NAAMobile.      
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Entrevista por Jorge Coelho 
a Tiago Veiga 

Presidente do NAAM

Qual a importância dos parceiros ins-
titucionais? São apenas a CM Viana, o 

IPDJ e a Junta de Barroselas?

Os parceiros institucionais são de 
fundamental importância para a so-
brevivência da Associação. São es-
tes apoios que garantem o financia-
mento das necessidades diárias da 
Associação, bem como dão apoio 
logístico e financeiro a diversas das 
atividades.
Estes são os mais importantes para 
o funcionamento anual da Associa-
ção e para os projetos SWR Barrose-
las Metalfest, VIBE e Link+351. A estes 
junta-se a CM de Braga na realiza-
ção da Braga Music Week. 

Para além da realização de espetá-
culos, na sua essência, o NAAM tem 
outros objetivos ou está atento a 
outras situações/desenvolvimentos? 
+por exemplo… desenvolvimento so-
cioeconómico e turístico das locali-
dades, globalização, democratização 
dos espectáculo, multiculturalismo, 

etc.+

Sim, é sempre nosso intuito, para 
além da divulgação artística na 
área da Música e a criação e de-
senvolvimento de públicos culturais, 
o desenvolvimento sócioeconómico 
e turístico das localidades.
Um dos nosso principais eventos, o 
SWR Barroselas Metalfest é o maior 
evento cultural e turístico da Vila de 
Barroselas e um dos maiores do Con-
celho de Viana do Castelo. 

Quais os principais desafios e as prin-
cipais dificuldades do NAAM? O que 
têm feito para as contrariar?

Existem 2 grandes desafios… Por um 
lado, a mudança de mentalidades 
e de visão em relação às ativida-
des musicais por parte das entida-
des públicas, essencialmente juntas 
de freguesia e câmaras municipais, 

apenas contrariadas pelo sucesso 
dos eventos que temos realizado 
fundamentados por estudos sócioe-
conómicos e clipping de imprensa. 
O segundo grande desafio prende-
-se com a falta de voluntariado… 
cativar jovens para ajudar nas nos-
sas atividades não tem sido fácil mas 
com alguma perseverança tem sido 
possível.

Qual o feedback das entidades públi-
cas e privadas com que o NAAM se re-
laciona em relação aos eventos que 

organizam?

O feedback tem sido cada vez mais 
positivo, mas isso não quer dizer que 
se materialize em termos de apoios 
financeiros e logísticos… Por vezes, 
achamos que, por sermos uma Asso-
ciação Juvenil, não somos levados a 
sério.

Qual a percepção que o NAAM tem em 
relação às opiniões do público dos 
eventos que organiza? Quem é esse 
público?

O público varia um pouco, mas é 
basicamente um público jovem (en-
tre os 20 e 30 anos), maioritariamen-
te do sexo masculino (55%). Para 
auferir das opiniões do público, cos-
tumámos realizar alguns inquéritos 
de opinião. Até ao momento, fora 
casos pontuais, as opiniões e o fee-
dback do público tem sido bastante 
positivo.

Quais os aspetos positivos ou resul-
tados positivos, já alcançados pelo 
NAAM, após todos os eventos e inicia-
tivas levadas a efeito até então?
Há diversos marcos importantes na 
história da Associação: 

- Vamos já para a 20ª edição do 
SWR Barroselas Metalfest, um dos 
mais antigos festivais de Hevay Me-
tal da Europa e do Mundo. Um dos 

aspetos mais positivos ligados a este 
evento foi, talvez, a mudança de 
mentalidade da população da Vila 
de Barroselas. População que, hoje 
em dia, acolhe o festival de braços 
abertos, ao contrário do que acon-
tecia nos anos iniciais do evento.
- Fomos uma das poucas Associa-
ções Juvenis de fora do concelho de 
Braga a ser convidada a participar 
na Braga 2012 – Capital Europeia da 
Juventude. Convite que surgiu pelo 
trabalho positivo que vínhamos a re-
alizar na cidade de Braga.
- Somos uma das Associações com 
mais atividade anual do concelho e 
distrito de Viana do Castelo. Já reali-
zámos mais de 1000 eventos desde a 
fundação da Associação em 13 de 
dezembro de 1999. Por isso, somos, 
muitas vezes, convidados a organi-
zar alguns eventos na cidade.
- Já fomos convidados para partici-
par em algumas conferências e co-
lóquios: TalkFest em Lisboa, Figac em 
Viana do Castelo, Cultura no Espaço 
em Oliveira do Bairro, entre outros..
- Em 2011, cimentada por toda a 
experiência na organização e pro-
dução de eventos, alguns dos mem-
bros da Associação criaram uma 
empresa, a INSONICULT, Lda. Esta 
empresa oferece uma vasta gama 
de serviços para eventos… 
- Outro dos aspectos positivos pren-
de-se com o facto de termos forma-
do bastante gente nas nossas ativi-
dades. Muitos dos nosso voluntários/
colaboradores trabalham agora em 
diversas áreas do espetáculo, quer 
como técnicos de som/luz, tour-ma-
nagers, gestores culturais, progra-
madores, etc...•
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Como perspetivava há algum tempo atrás e como já re-
feri noutras crónicas, a privatização da receção de resíduos 
industriais banais iria levar ao abandono da via pública ou 
em locais mais ermos, deste tipo de resíduos, formando mi-
crolixeiras um pouco por toda a parte.

É uma situação lamentável, mas previsível. Claro que estas 
situações resultam da falta de civismo, mas, por mais sensi-
bilização que se faça, há que disponibilizar soluções de de-
posição legal acessíveis e dentro da nossa área geográfica.

São cada vez mais frequentes descargas ilegais de resídu-
os junto aos ecopontos: entulhos, monstros, têxteis, plantas, 
carcaças de resíduos elétricos e eletrónicos, entre outros re-
síduos indiferenciados. Para além da imagem horrível que 
esta situação causa, poderá acarretar problemas de saú-
de pública, prejudica a utilização dos ecopontos e obriga a 
trabalhos de limpeza extraordinários dos serviços de recolha 
de resíduos indiferenciados, pois a Braval apenas pode re-
colher os resíduos recicláveis.

Como se costuma dizer que as imagens valem mais do 
que mil palavras, as fotografias que acompanham esta cró-
nica documentam as razões do meu lamento.

Apelo também à co-responsabilização dos cidadãos para 
que não compactuem com estas situações, sempre que ti-
verem conhecimento de que alguém abandonou resíduos 
junto aos ecopontos ou noutros locais, denunciem às auto-
ridades competentes, nomeadamente o SEPNA da GNR, o 
município e a Braval, para que possamos, pelo menos, mini-
mizar o problema.•

Ajude-nos, ajudando-se!

Pedro Machado
Diretor Geral Executivo da Braval
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Considerando que a cidade do Porto se apresenta como uma das prin-
cipais portas turísticas de entrada na Região, decorrente da privilegiada 
localização próxima do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e do Terminal de 
Cruzeiros de Leixões, a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP, ER) inaugurou, no passado dia 27 de setembro, no âmbito das Co-
memorações do Dia Mundial do Turismo, o Porto Welcome Center em ple-
na baixa da cidade invicta, potenciando a visita à restante região do Porto 
e Norte de Portugal.

O Porto Welcome Center integra-se na rede de Lojas Interativas de Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal (contando já com 70 Lojas em funciona-
mento) e está inserido na operação de regeneração urbana do Palácio 
das Cardosas, fazendo parte do projeto global de recuperação da baixa 
portuense e da valorização do seu centro histórico.

O Porto Welcome Center surge, portanto, com uma simbiose perfeita en-
tre a praça histórica e antiga do edifício com a aposta nas mais recentes 
tecnologias, potenciando a promoção turística da Região através das tec-
nologias limpas.

Com uma área total de 450m2, estamos perante o maior Welcome Cen-
ter da Europa e do Mundo, distinguindo-se pelas valências tecnológicas e 
de informação: vídeos promocionais genéricos e temáticos da Região e 
vídeos específicos dos 86 municípios que a compõem; animação, mapas, 
textos e descrições, com visitas virtuais e animação 3D; aplicações para 
smartphones, entre outras tecnologias existentes na loja.

Conseguir “revolucionar o paradigma do Posto de Turismo tradicional” foi 
o grande desafio assumido e superado pela Entidade Regional. Com um 
modelo profundamente inovador – possível de ser aplicado a todo o país 
– o projeto conseguiu unir, de forma inédita, os 86 municípios e os empresá-
rios da cadeia de valor do Turismo que trabalham em rede para mostrar ao 
mundo as suas mais-valias, produtos e serviços diferenciadores da Região 
Norte.

A Rede de Lojas Interativas de Turismo constitui um projeto âncora do Tu-
rismo do Porto e Norte de Portugal que assenta em soluções interactivas e 
apelativas que garantem a comunicação e a promoção da região e dos 
seus produtos estratégicos a todos os intervenientes na cadeia de valor do 
Turismo.

Estamos, deste modo, perante uma qualitativa caminhada de abertura 
tecnológica do Turismo do Porto e Norte de Portugal decorrente de uma 
consistente capacidade de acreditar e querer, que resultou num coeso e 
profícuo trabalho de equipa com os Municípios, Parceiros Regionais e Em-
presários do setor do turismo da Região.

O Porto Welcome Center tem registado uma elevada afluência de Visi-
tantes de todas as nacionalidades e tem sido palco de relevantes ações e 
campanhas promocionais direcionadas no sentido de potenciar o conjun-
to de valências diferenciadoras a nível mundial do Porto Welcome Center, 
considerando a importância estratégica deste equipamento para a conso-
lidação da promoção Região Norte e de Portugal de uma forma, totalmen-
te, inovadora através da ligação em rede de toda a região.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal continuará a colocar sempre no 
topo da sua agenda um profícuo diálogo com todos aqueles que têm res-
ponsabilidades acrescidas na consolidação da imagem turística deste ter-
ritório no sentido de partilharmos a responsabilidade e o orgulho de ocu-
parmos já um lugar cimeiro no âmbito dos Destinos Turísticos de Portugal. •

PORTO WELCOME CENTER

Melchior Moreira
Presidente da TPNP, E.R.
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No sentido de recuperar 
uma tradição esquecida há 
alguns anos, a EPATV organi-
zou, no dia 1 de julho, o Baile 
de Finalistas, para celebrar 
o final dos ciclos formativos 
de 2013-2016 dos alunos dos 
seus cursos profissionais e vo-
cacional de secundário.

Com a presença de cer-
ca de 90 alunos finalistas, dis-
tribuídos pelas 11 turmas dos 
cursos em término, respetivos 
acompanhantes e 40 profes-
sores, o Baile foi vivenciado 
com muita alegria, boa dis-
posição e muita emoção, na 
Quinta da Aldeia, Gême.

A EPATV parabeniza todos 
os finalistas e deseja-lhes em-
penho, sucesso e felicidade 
nas suas vidas futuras!

Ano
Novo...

A 9 de setembro, a 
EPATV acolheu os novos 
alunos que se integram 
pela primeira vez nesta 
comunidade escolar. Foi 
pela voz do Diretor Geral, 
João Luís Nogueira, que 
estes foram inseridos no 
novo ambiente que vive-
rão nos próximos anos le-
tivos e, de seguida, foram 
encaminhados pelos Dire-
tores de Curso e Diretores 
de Turma.

Foram cerca de 200 
novos alunos a juntar-se à 
totalidade de quase 740 
jovens.
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A Escola Profissional Amar Terra 
Verde festejou mais um aniversá-
rio, a 27 de setembro, com festejos 
e celebrações durante todo o dia.

Esta data contou com a pre-
sença de várias individualidades, 
tais como: João Luís Nogueira, Di-
retor Geral do Grupo Amar Terra 
Verde; António Vilela, Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Ver-
de; Júlia Fernandes, Vereadora 
da Educação, Cultura e Ação So-
cial da Câmara Municipal de Vila 
Verde; Francisco Carvalho Guer-
ra, vice-presidente da Fundação 
Portugal-África; Luciano Augusto, 
administrador do distrito da Ilha 
de Moçambique; Saíde Amur 
Gimba, presidente do Conselho 
Municipal da Cidade da Ilha de 
Moçambique; Eugénio Júlio, Dire-
tor da Escola Profissional da Ilha 
de Moçambique; e Carlos Braga, 
Presidente dos Bombeiros de Vila 
Verde.

De manhã, arrancou uma ca-
minhada em benefício dos Bom-
beiros Voluntários de VV, onde a 
comunidade escolar e local parti-
cipou, inclusive, o próprio coman-
dante, José Lomba. A esta inicia-
tiva também se juntou a Escola 
Secundária de Vila Verde, que 
caminhou por esta causa até à Bi-
blioteca Municipa.

Os aniversários da EPATV têm 
por norma, além de celebrar 
o nascimento e criação desta 
instituição, entregar-se a uma 

causa – desta vez a iniciativa 
recaiu sobre os Bombeiros de Vila 
Verde, que merecem mensagens 
de louvor e bravura, pelos 
combates deste Verão.

Posteriormente, entoaram-se os 
cânticos de Parabéns, pelo vigési-
mo terceiro aniversário da EPATV e 
inaugurou-se a ExpoTécnica, uma 
exposição de trabalhos resultantes 
de Provas de Aptidão Profissional 
(PAP) de antigos alunos da EPATV, 
patente no Salão Nobre da Biblio-
teca Municipal.

Enquadrado no programa do 
Dia da EPATV ocorreu também a 
assinatura do Protocolo de Gemi-
nação de Escolas Profissionais Por-
tuguesas e Moçambicanas, que 
tem como objetivo partilhar diver-
sos tipos de experiências enrique-
cedoras e que se podem consubs-
tanciar em variadas e recíprocas 
intervenções de âmbito didático, 
pedagógico, científico e cultural.

O dia terminou com a entrega 
dos Diplomas Pintar a Páscoa X e 
Diplomas de Finalistas e de Méri-
to, onde o Diretor Geral, João Luís 
Nogueira, deixou uma mensagem 
aos alunos que terminaram o seu 
percurso escolar, inspirada numa 
conversa com o vice-presiden-
te da Fundação Portugal-África, 
Francisco Carvalho Guerra: «Qua-
lidade é diferença. Sejam diferen-
tes! Votos de muito sucesso e não 
se despeçam da escola que con-
tinua de portas abertas para vós.»

23anosEPATV
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As Eco-Escolas celebraram 
os 20 anos, no dia 30 de setem-
bro, em Aveiro e a EPATV asso-
ciou-se a esta iniciativa, come-
morando a sua 10ª Bandeira 
Verde.

Esta festa, que teve a parti-
cipação de escolas de todo o 
país, terminou com um concer-
to dos Xutos e Pontapés e com 
a entrega da Bandeira Verde a 
cada escola.

As boas práticas ambientais 
e todo o trabalho realizado ao 
longo do ano letivo 15/16 na Es-
cola Profissional Amar Terra Ver-
de com o objetivo de promover 
a sustentabilidade, na escola e 
no meio envolvente, foram pre-
miadas com mais uma Bandei-
ra no Galardão Eco-Escolas.

A EPATV está orgulhosa por 
ver reconhecido o seu trabalho 
em prol do ambiente e já está 
a trabalhar no sentido de re-
novar o galardão no presente 
ano letivo. Nesta decorrência, 
já foi constituído o Conselho 
Eco-Escolas para o ano letivo 
2016/2017 e já estão previstas 
várias ações ambientais e no-
vos desafios amigos do ambien-
te para os seus alunos e comu-
nidade.

Será dada especial aten-
ção aos temas do ano, que 
são Alimentação Saudável e 
Sustentável, Espaços exterio-
res, Geodiversidade e Florestas, 
não esquecendo as habituais 
temáticas da Água, Resíduos e 
Energia.

COMISSÃO 
NACIONAL ECO-ESCOLAS 

PARCEIROS 
EM PROJETOS

APOIAM 
O DIA BANDEIRAS VERDES 2016 

Centro de Informação Europeia Jaques Delors, 
Oceanário de Lisboa, UHU, Visão Júnior, Valorcar, Valorsul 

ORGANIZAÇÃO 

Nos dias 6 e 7 de outubro, a 
EPATV fez parte da regional Festa 
das Colheitas. No primeiro dia, os 
alunos de vários cursos da EPATV 
participaram em oficinas e ate-
liês práticos patentes na feira.

No segundo dia, foi organiza-
do pela EPATV, nomeadamente 
pelo Chef José Vinagre e pela 
Prof. Olga Martins, um Show-
cooking com produtos Km 0, 
onde, com a colaboração dos 
alunos do 2º ano do Curso Téc-
nico Cozinha / Pastelaria e do 
3º ano do Curso Técnico de Res-
taurante / Bar, foi confecionado 
o famoso Pica-no-Chão, com a 
peculiaridade de acréscimo de 
legumes e da não-adição de 
sangue.
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União das Instituições Particulares de Solidariedade Social 
de Braga (UDIPSS) levou a cabo um desfile pelas ruas de Bra-
ga. O desfile começou no Arco da Porta Nova e terminou na 
Avenida Central, onde 13 grupos de diversas proveniências e 
caraterísticas mostraram o seu valor no palco ali montado. Du-
rante o percurso, além dos trajes e/ou t-shirts alusivos às suas 
instituições, os participantes empunhavam cartazes para mos-
trarem a sua proveniência.

Os bombos e canções ajudaram a animar o desfile, que 
captou a atenção dos muitos transeuntes que aproveitavam 
o radioso sol de outono que se fazia sentir em Braga.

Os alunos do Curso Técnico de Multimédia ficaram respon-
sáveis pela reportagem e edição fotográfica e vídeo do even-
to, o qual está disponível em https://youtu.be/6pYzrA6CB34 

Reportagem
UDIPSS

A EPATV participou, no passado dia 11 de 
outubro, no fórum anual ECVET – Sistema Euro-
peu de Créditos para a Formação Profissional, 
que se realizou em Roma e foi organizado pela 
Comissão Europeia. Este ano, o fórum foi subor-
dinado ao tema “Percursos e abordagens Fle-
xíveis na Formação Profissional e contou com 
cerca de 250 participantes europeus, repre-
sentantes de Centros de Formação Profissional, 
Escolas Profissionais, Associações empresariais, 
parceiros sociais e decisores políticos.

A EPATV foi chamada a intervir sobre o pa-
pel da Formação Profissional Contínua para 
adultos e teve, assim também, a oportunida-
de de perceber quais os principais desenvol-
vimentos práticos deste sistema de atribuição 
de créditos, bem como participar num impor-
tante momento de networking com os outros 
participantes.

EPATV no fórum anual ECVET,
em Roma

Boas notícias para as “gentes” do Vale do 
Homem, em especial para Vila Verde, resulta-
ram da reunião de hoje, havida com o Secre-
tário de Estado da Educação Profª Doutor João 
Costa e o diretor geral da EPATV, João Luis No-
gueira, com a colaboração do vereador José 
Morais, em que foram abordados vários temas 
sobre a educação e formação em particular 
para o nosso território do Vale do Homem que 
poderá contar com o alargamento da oferta 
formativa nas áreas das artes e cursos profissio-
nais de música em parceria com a Academia 
de Música de Vila Verde, respondendo, assim, 
a uma verdadeira orientação vocacional dos 
jovens desta região.

Além dos jovens, também foram alvo de 
atenção por partes destes intervenientes, a 
formação e (re) qualificação dos adultos, atra-
vés da análise do funcionamento do CQEP da 
EPATV na sua transição para o novo programa 
Qualifica.

A Direção da EPATV, na certeza do seu 
papel ativo e responsável pela formação das 
“gentes” do Vale do Homem, agradece todo 
o empenho e disponibilidade de todos os in-
tervenientes, em especial ao senhor vereador 
José Morais e ao Senhor Secretário de Estado 
da Educação, que gentilmente aceitou o con-
vite para visitar a EPATV em data a indicar bre-
vemente.

EPATV reuniu com
Secretário de Estado
da Educação
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A EPATV comemorou o Dia Mundial da 
Alimentação, 14 de outubro, com uma série 
de atividades com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade escolar para a relevância de 
uma alimentação saudável e sustentável.

O Curso Técnico de Auxiliar de Saúde rea-
lizou vários trabalhos no âmbito da investiga-
ção acerca da importância de: consumo de 
fruta e hortícolas; produtos biológicos; pão 
escuro; e de um bom pequeno-almoço.

O dia começou com a exposição dos 
trabalhos realizados pelos alunos, sucedida 
por uma palestra – “Sabes o que comes?”, 
dinamizada pela nutricionista Ana Martins, 
em parceria com Ana Sofia Aguiar, da De-
cojovem.

O 2º ano do Curso Técnico de Restaura-
ção - Restaurante/Bar e o Curso de Educa-
ção e Formação Pasteleiro/Padeiro prepa-
raram para toda a comunidade escolar um 
pequeno-almoço saudável: iogurte com 
granola e frutos vermelhos; gelatina de vários 
sabores; pão de beterraba, alfarroba, inte-
gral com cereais; fruta variada; panquecas 
de alfarroba com fruta e doce de abóbora 
com nozes; sumo de laranja e águas aroma-
tizadas.

Do mesmo modo, a ementa do almoço 
seguiu o mesmo conceito e apresentou-se 
sob a forma de: sopa de legumes da épo-
ca; peito de frango acompanhado de fuzilli 
tricolor com pesto de manjericão fresco; trio 
de frutas.

O Conselho Eco-escolas conseguiu reunir 
todas as valências dos vários cursos desta 
instituição em prol de um dos temas do ano 
(Alimentação Saudável e Sustentável) traba-
lhados pela ABAE (Associação Bandeira Azul 
da Europa).

Com um sentimento de objetivo cumpri-
do, uma vez que toda a comunidade escolar 
aderiu com satisfação à iniciativa, pretende-
-se repetir esta ação noutros dias, ajudando 
a suscitar aos nossos alunos hábitos de ali-
mentação mais saudáveis e sustentáveis.

EPATV celebra o
Dia Mundial da
Alimentação Saudável

ENCONTRO CULTURAL ENTRE O
MÉXICO E PORTUGAL NA EPATV

A Câmara Municipal de Vila 
Verde organizou um encontro 
cultural, que passou pela EPATV 
no dia 14 de outubro, onde a es-
crita, a música e as artes plásticas 
mexicanas invadiram as fronteiras 
vilaverdenses.

Esta iniciativa foi uma sequên-
cia do intercâmbio cultural entre 
Portugal e o México, que arran-
cou na Bienal Internacional de 
Arte Jovem de Vila Verde, onde 
Rafael Ibarra se sagrou como um 

dos vencedores e, desde então, 
se manteve a residir em Vila Ver-
de.

Este evento contou também 
com a intervenção do escritor 
Gabriel Liceaga e a atuação de 
dois membros do grupo Amper-
san.

É importante que os alunos da 
EPATV mantenham este tipo de 
contacto com outras culturas, 
como a Mexicana – tão vincada 
e característica. 

Nos dias 20 e 21 de outubro 
de 2016, os alunos do Curso 
Técnico de Multimédia (3ºano) 
e Design Gráfico (2ºano) deslo-
caram-se a Lisboa para visitar a 
Feira EXPO SYNC LISBOA – Salão 
das Tecnologias Audiovisuais e 
Musicais (exposynclisboa.fil.pt), 
Fotografia e Multimédia, onde 
foi possível assistir a uma mostra 
dinâmica de equipamentos e 
soluções, e a conferências, mas-
terclasses e workshops nas áreas 
da Fotografia, Vídeo e Cinema, 
Produção Musical, Som & Ilumi-

nação, Comunicação Visual, Te-
levisão e Multimédia.

No dia 21, foi possível visitar 
a 4ª edição da Exposição “A 
forma da forma”, incluída na 4º 
Edição Trienal de Arquitetura de 
Lisboa e o museu Maat (Museu 
de Arte, Arquitetura e Tecnolo-
gia), onde puderam ver e inte-
ragir com uma obra site-specific 
em torno do tema que inaugura 
a programação do novo museu: 
Utopia/Distopia de autoria da 
prestigiada artista francesa Do-
minique Gonzalez-Foerster. 

MULTIMÉDIA VISITA 
EXPO SYNC LISBOA

COMUNIDADE ESCOLAR
ADOTA CACHORRINHOS

No dia 20 de outubro, um grupo de alunos 
da EPATV mostrou que os valores incutidos nesta 
instituição vão muito mais além da solidarieda-
de, sustentabilidade e ecologia. A defesa em 
prol dos animais parece ser um interesse para 
os jovens desta comunidade, como se verificou 
no referido dia, em que os alunos encontraram 
9 cachorros abandonados e os acolheram na 
escola, para que funcionários, docentes e ou-
tros alunos os pudessem adotar.

A iniciativa foi um sucesso e os pequenos 
cães conseguiram encontrar um lar.
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A EPATV homenageou este ano os Bombeiros Vo-
luntários de Vila Verde, pelas suas atitudes de bravu-
ra, no combate aos incêndios deste verão.

Numa primeira fase organizou-se uma caminhada, 
no dia 27 de setembro, que contou com a presença 
de membros da Câmara Municipal de Vila Verde, da 
Escola Secundária de Vila Verde e da comunidade 
local. Daí foram angariados cerca de 900€, que se 
traduziram em máscaras de filtragem de partículas.

Posteriormente, no dia 21 de outubro, a EPATV 
organizou o habitual Jantar Anual de Beneficência, 
este ano em prol dos Bombeiros.

O evento decorreu na Quinta de Mouriz, gentil-
mente cedida pelos proprietários, e o jantar foi ser-
vido e preparado pelos alunos dos Cursos Técnico 
de Restaurante / Bar e Técnico de Cozinha / Paste-
laria, orientados pelos docentes e formadores Chef 
José Vinagre, Chef Feliciano Silva, João Freitas, Nuno 
Araújo, Olga Martins e José Antunes.

Esta iniciativa teve o apoio direto da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Verde, que se mostrou tão 
empenhada, como se de um evento próprio se tra-
tasse. Dessa forma, foi o Grupo Coral da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Verde e a Academia de Mú-
sica de Vila Verde, que animaram a Gala de Bene-
ficência, com uma valiosíssima performance dirigida 
pelo Maestro Idílio Nunes, que contou com o Profes-
sor Júlio Dias e ainda com a participação da soprano 

Liliana Nogueira e do cantor Miguel Oliveira.
Depois do jantar, deu-se o momento da merecida 

homenagem aos Bombeiros Voluntários de Vila Ver-
de, com a apresentação de Álvaro Santos, Presiden-
te da Assembleia Geral da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, ilustrando 
esta ocasião solene com um pequeno vídeo tributo.

De seguida, o Diretor Geral da EPATV, João Luís 
Nogueira, entregou ao Presidente da AGAHBVVV e 
ao Comandante dos BVVV uma homenagem simbó-
lica – uma serigrafia numerada da EPATV e os dona-
tivos recolhidos.

Nesta data, além da Beneficência, são também 
homenageados os colaboradores que trabalham 
com a EPATV há 20 anos. Este ano, com apresenta-
ção da docente Sónia Vilas Boas, foi a vez das duas 
irmãs Maria José e Maria das Dores Barbosa, que se 
mostraram muito emocionadas e felizes por perten-
cer a esta “casa” há duas décadas e por receberem 
a serigrafia da EPATV.

Por fim, a preceder os discursos do Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, e do 
Diretor Geral da EPATV, João Luís Nogueira, foi sim-
bolizada a parceria entre a EPATV e a Santa Casa 
da Misericórdia de Vila Verde, com um abraço entre 
João Luís Nogueira e o Provedor da SCMVV, Bento 
Morais.
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Entre os dias 27 e 29 de outubro, rea-
lizou-se, pela 1 ª vez em Portugal, a feira 
“So food So good – Portugal Taste”, que 
decorreu na Exponor – Porto.

O evento “So food So good” preten-
de ser uma referência nacional para 
os setores agro-alimentar, panificação, 
pastelaria, cozinha, vinhos, restauração, 
turismo, servindo de plataforma qualifi-
cada entre a oferta e procura, colocan-
do em exposição, de forma diferencia-
da, produtos, equipamentos e serviços 
desses setores.

“So food So good” é um evento de 
excelência, sobre a atividade hoteleira, 
no qual o Curso Técnico de Restauração 
– Cozinha/Pastelaria da Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde teve o privilégio de 
participar e, desta forma, dar-se a co-
nhecer ao mundo empresarial e conso-
lidar o seu nome junto dos profissionais.

Os alunos descreveram a colabora-
ção como “uma experiência única”, 
“maravilhosa”, “prática”, interativa”, 
“inesquecível”, “fenomenal”, “inexplicá-
vel”, “enriquecedora” e “educativa”, 
pois tiveram a oportunidade de contac-
tar com os profissionais de referência a 
nível internacional, que partilharam co-
nhecimentos e experiências únicas.

“Podemos afirmar, sem sombra de 
dúvida, que nos tornamos uns futuros 
profissionais muito mais enriquecidos e 
consciente do mundo que nos espera.” 
– Referem os alunos – “Para terminar, es-
peramos que esta seja a primeira de mui-
tas experiências que iremos viver com a 
nossa Diretora de curso, Alexandra Vilar.”

EPATV na estreia de

A EPATV celebrou mais um Halloween, com o 
espírito terrífico e assustador de sempre.

No dia 28 de outubro, a festa foi noturna, orga-
nizada pela Associação de Estudantes e pelo gru-
po disciplinar de Inglês. O ambiente foi de anima-
ção acompanhado por muita música e dança.

No dia 31 de outubro decorreu a exposição 
do concurso de Halloween, onde cada curso foi 
convidado a participar com uma obra assusta-
doramente alusiva ao Halloween, apenas criada 
com materiais reciclados.

As peças regeram-se pela unicidade, onde se 
denotou o esforço criativo dos alunos da EPATV. 
Saíram vencedores: em primeiro lugar, o Curso 
Técnico de Frio e Climatização 2º ano; em segun-
do lugar, o Curso Técnico de Restaurante/Bar 2º 
ano; em terceiro lugar, o Curso Técnico de Eletro-
tecnia 2º ano; e em quarto lugar, o Curso Técnico 
de Ótica Ocular 2º ano.
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Inserida nas comemorações do dia Eco-Escolas, a 
EPATV realizou dia 3 de novembro, tal como no ano 
passado, uma atividade com o propósito de divulgar 
o tema Floresta (Floresta Autóctone).

Esta atividade incluiu a realização de percurso de 
bicicleta por escolas do concelho, a apresentação 
de uma performance/peça de teatro, com a dura-
ção de 20 minutos e a assinatura por parte das dire-
ções das diferentes escolas de um manual de boas 
práticas (pergaminho), relacionado com a temática 
da floresta. Concluída a rota por todas as escolas, 
tudo terminou na EPATV, onde o pergaminho, assina-
do por todos os diretores, foi entregue ao Vereador do 
Ambiente do Município de Vila Verde, Patrício Araújo, 
para que possa ser exposto na Biblioteca Municipal.

Os 21 ciclistas da EPATV percorreram um caminho 
de cerca de 45km, de forma a promover uma Mobili-
dade mais Sustentável, com saída da Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde e passagem por: Centro Escolar 
de Turiz; EB de Prado; Centro de Escolar de Moure; EB 
Monsenhor Elísio Araújo (com pausa para almoço); EB 
de Vila Verde; Centro de Escolar da Vila de Vila Ver-
de; e, finalmente, a chegada à EPATV.

O Vereador Patrício Araújo terminou salientando o 
facto de a EPATV não se limitar a realizar este tipo de 
iniciativas dentro do espaço escolar, “mas sim levar 
esta consciencialização fora dos muros da escola”.
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Uma imensa humanidade é 
o que perpassa nas palavras de 
Fernando Pessoa, poeta e pen-
sador maior do nosso tempo. 
São impregnadas de memória 
e sonho, de quotidianos cheios, 
afinal, de gestos inúteis, mas so-
breviventes ao tempo eterno 
do mundo.

A turma de 3º ano do Curso 
técnico de Análise Laboratorial 
assistiu, no dia 4 de novembro, 
na Academia de Música de 
Vila Verde, à encenação da 
peça de teatro “Em Pessoa”, 
pela Companhia de Teatro de 
Braga.

Este espetáculo tinha como 
foco a criação artística como 
terreno de busca de uma iden-
tidade; letras, vozes, corpos 
múltiplos, distintos nas formas 
de Caeiro, Campos e Reis, pro-
curam afirmar a sua originali-
dade e a sua diferença, mas, 
sabemos, todo o seu sentido se 
reúne no universo complexo e 
inominável de um só Pessoa.

Os atores interpretaram tex-
tos de Ofélia Queirós, Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de 
Campos, Bernardo Soares e do 
ortónimo, a pequena grande 
humanidade do enorme Poeta.

“Em Pessoa”

No dia 4 de novembro, a 
EPATV acolheu uma palestra 
da DECO Jovem, inserida na 
iniciativa Consumer.Talks, sobre 
“Literacia Financeira: Gerir & 
Poupar”.

As Consumer Talks são ações 
de esclarecimento sobre temas 
de educação do consumidor 
que têm o objetivo de reforçar 
as competências conscientes 
dos consumidores, na sua co-
munidade educativa e ainda 
potenciar a formação de cida-

dãos solidários, participativos e 
empenhados na construção de 
uma sociedade mais responsá-
vel, criteriosa e sustentável.

Esta palestra debruçou-se 
sobre vários temas, tais como: 
economia pessoal; necessida-
de ou desejo de consumo; or-
çamentos mensais; gestão efi-
caz dos consumos domésticos; 
e muitos outros aspetos que va-
lorizam a planificação de uma 
boa gestão financeira pessoal 
e / ou familiar.

DECO ensina
alunos da EPATV
a gerir e a poupar

A EPATV celebrou dia 8 de novembro, 
mais um Galardão Bandeira Verde, inseri-
do no Dia Eco Escolas. O dia contou com 
a participação do Diretor Geral da EPATV, 
João Luís Nogueira, o Presidente da Asso-
ciação Ambientalista ZERO, Francisco Fer-
reira, o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, António Vilela, o Vereador 
do Ambiente do Município de Vila Verde, 
Patrício Araújo, e o Representante da Câ-
mara no Conselho Consultivo Eco Escola, 
Adelino Silva.

O momento simbólico do hastear da 
bandeira Eco Escolas, em forma de aber-
tura da celebração, representou o 10º 
Galardão Consecutivo que a EPATV con-
segue, pela sua responsabilidade e cons-
ciência ecológica e sustentável.

Posteriormente, deu-se lugar à palestra 
temática pela voz de Francisco Ferreira, 
da ZERO, que se lançou sobre “A Impor-
tância da floresta num clima em mudan-
ça”, introduzida por João Luís Nogueira, 
que se orgulha de uma escola com for-
mação transversal para este tipo de cons-
ciencializações. O Presidente da ZERO 
alertou para a importância das florestas 
autóctones, dos ciclos da água, das flores-
tas em Portugal (que ocupam 35% do terri-
tório) e lembrou o drama do aquecimento 
global e da forma como a evolução das 
emissões setoriais dos gases de efeito de 
estufa se revela preocupante. Referiu ain-
da que «os objetivos do desenvolvimento 
sustentável mundial são globais, mas co-
meçam em cada um de nós» - daí os «5 
P’s: Prosperidade, Pessoas, Paz, Parcerias 
e Planeta».

De seguida, o Chef Vinagre preparou 
uma salada de arroz reaproveitado e um 
arroz caldoso de peixe, num Show Cooking 
que “abriu o apetite” para o almoço que 
finda o Dia Eco Escolas na EPATV.
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Olimpíadas
da Matemática

A Matemática dos
Números da Vida

A 11 de novembro, a EPATV fes-
tejou o dia de S. Martinho, com um 
lanche temático oferecido a toda a 
comunidade escolar.

Entre castanhas, bifanas e outras 
iguarias servidas e confecionadas 
pelos alunos dos cursos de restaura-
ção, reuniu-se em ambiente de con-
vívio, alunos, docentes, colabora-
dores e funcionários e membros da 
direção da EPATV.

Realizou-se, no dia 11 de Novembro, no auditório da Esco-
la Profissional Amar Terra Verde, uma palestra sobre Numero-
logia.

A Numerologia interpreta o significado dos números que 
regem a vida das pessoas. Cada número possui uma vibra-
ção energética específica: datas de nascimento ou de even-
tos especiais, anos, dias, horas, entre outros. A Numerologia 
estuda a vibração energética de cada número e interpreta 
a forma como esta afeta a vida de cada um de nós. Desse 
modo, a Numerologia ajuda-nos a conhecermo-nos melhor 
e a conhecermos aqueles que nos rodeiam, permitindo-nos 
também saber como tirar o melhor partido de cada situação.

O Workshop foi orientado pelo professor Sérgio Fialho, de 
Leiria. Nesta abordagem mais abrangente da Matemática, 
alunos e professores fizeram os cálculos para descobrir qual 
a carga energética dos números das suas vidas. Foi uma ex-
periência invulgar e divertida para todos…até para os mais 
céticos!

Realizou-se, no dia 9 de Novembro, a pri-
meira fase das 35as Olimpíadas Portuguesas 
de Matemática (OPM), organizadas anual-
mente pela Sociedade Portuguesa de Ma-
temática. Neste concurso de problemas de 
Matemática, que visa incentivar e desenvol-
ver o gosto pela Matemática, participaram 
59 alunos dos vários Cursos Profissionais da 
Escola Profissional Amar Terra Verde.

Os problemas propostos neste concurso 
fazem sobretudo apelo à qualidade do ra-
ciocínio, à criatividade e à imaginação dos 
estudantes. O principal objetivo deste con-
curso é a deteção precoce de vocações 
científicas e, em particular, para a Matemá-
tica. 
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EPATV visita

O Observatório para a Em-
pregabilidade organizou, no 
passado dia 15 de novembro, 
uma sessão de informação e 
orientação destinada aos ex-
-alunos da nossa escola que 
terminaram o curso no passado 
ano letivo e que não se encon-
tram nem a trabalhar, nem pros-
seguiram o seu percurso forma-
tivo. Sendo a inclusão na vida 
ativa enquanto cidadãos de 
plenos direitos uma das priorida-
des da EPATV para todos os nos-
sos alunos e ex-alunos, a sessão 
em causa teve como principais 
objetivos sensibilizar os jovens 
para as ofertas de emprego dis-
poníveis no mercado de traba-
lho da região e que o Observa-
tório recolhe diariamente, bem 
como dar a conhecer a oferta 
de formação profissional que a 

EPATV disponibiliza e formação 
de nível superior disponibilizada 
no ISAVE. 

Foram ainda apresentados 
aos nossos ex-alunos diferentes 
mecanismos de apoio à cria-
ção do autoemprego, procu-
rando estimular uma atitude 
empreendedora e geradora de 
inovação, individualmente ou 
em grupos. 

Seguem-se, agora, reuniões 
personalizadas de acompanha-
mento e orientação, com vista 
à elaboração de planos indivi-
duais de carreira e na procura 
de soluções para os desafios 
que foram apresentados. Com-
prometimento e persistência 
foram palavras sublinhadas ao 
longo de toda a sessão e mu-
tuamente assumidas!  

Observatório da EPATV
orienta ex-alunos

No dia 11 de novembro, o 3º ano 
do Curso Técnico de Mecatrónica 
Automóvel visitou a Feira Mecâni-
ca - Salão de Equipamento Ofici-
nal, no Exposalão Batalha, acom-
panhados pelos docentes Adelino 
Costa e António Alves.
A visita teve como objetivo assistir 
a demonstrações práticas de no-
vas técnicas na resolução e diag-

nóstico de avarias e estabelecer 
contacto com novas viaturas e 
equipamentos.
O mercado de equipamentos ofi-
cinais apresentou no Exposalão 
inovações e soluções nas áreas 
de peças e sistemas, acessórios, 
pneus, lubrificantes, componen-
tes, reparação e manutenção, TI e 
gestão de estações de serviço. É, 

assim, a plataforma ideal para pro-
mover produtos e serviços para um 
importante setor gerador de ne-
gócios, apresentar as tendências 
de mercado, impulsionar vendas, 
fortalecer a imagem das marcas, 
analisar a concorrência, fidelizar e 
conquistar novos clientes, estreitar 
o relacionamento com um público 
comprador altamente qualificado.

No âmbito do Dia Mundial do Não Fuma-
dor, que se realiza anualmente a 17 de novem-
bro, os alunos do curso Técnico Auxiliar de Saú-
de- 2º ano, assinalaram a data realizando um 
“quiz” a todas as turmas do 1º ano da escola e, 
para complementar a atividade, construíram 
puzzles alusivos aos maços de tabaco, tendo 
em conta a regulamentação que foi estabe-
lecida a 20 de maio de 2016, em que todas 
as embalagens de tabaco passaram a conter 
informação escrita e imagens que ocupam um 
total de 65% de toda a embalagem.

Estas novas regras determinam que as em-
balagens de produtos de tabaco (como cigar-
ros, tabaco de enrolar e tabaco para cachim-
bo de água) devem apresentar “advertências 
de saúde combinadas”, incluindo texto e foto-
grafia a cores. 

Algumas das opções da “biblioteca de ima-
gens” consistem em pulmões e línguas com tu-
mores malignos, pessoas amputadas, mortas 
dentro de sacos ou camas de hospital, uma 
mulher a cuspir sangue ou um bebé a fumar 
através de uma chucha, imagens, estas, que 
constavam nos puzzles criados pelos alunos. 

Estas imagens são acompanhadas de frases 
de alerta, entre as quais “fumar provoca 9 em 
cada 10 cancros do pulmão”, “fumar provoca 
cancro da boca e da garganta”, “fumar pro-
voca acidentes vasculares cerebrais e incapa-
cidades”, “fumar agrava o risco de cegueira” 
e “os filhos de fumadores têm maior propensão 
para fumar”. 

Além disto, passou a ser obrigatório as em-
balagens conterem duas advertências: “fumar 
mata- deixe já” e “o fumo do tabaco contém 
mais de 70 substâncias causadoras de can-
cro”. Estas advertências incluem também infor-
mações para deixar de fumar, como números 
de telefone ou páginas da internet destinadas 
a informar sobre programas disponíveis para 
ajudar a deixar de fumar.

Desta forma, os alunos passaram em todas 
as turmas da escola para informar acerca da 
nova lei de forma atrativa e divertida.  Todos 
se mostraram bastante interessados em reali-
zar a atividade e assinalar, assim, este dia tão 
importante.

Dia Mundial
do Não Fumador

4342
ES

C
O

LA

ES
C

O
LA



No dia 18 de novembro realizou-se uma 
visita de estudo com a turma de Técnico 
de Design Gráfico do 1º ano, acompa-
nhada pelas professoras Fátima Pimenta e 
Sandra Guedes.

Da parte da manhã realizou-se uma visi-
ta guiada à Exposição de Joan Miró – “Ma-
terialidade e Metamorfose”, na Fundação 
de Serralves.

Após o almoço, seguiu-se uma visita ao 
Centro Português de Fotografia, na qual 
estava patente uma exposição de Leonar-
do Kossoy, intitulada “Only You”, trabalho 
que tem como tema os desafios e as possi-
bilidades do relacionamento a dois…

Os objetivos subjacentes à visita foram 
cumpridos na íntegra e os alunos aprecia-
ram a atividade extracurricular. 

Design Gráfico
visita a arte
de Joan Miró e
o mundo da
fotografia

A Escola Profissional Amar 
Terra Verde esteve presente nos 
dias 18 e 19 de novembro no Se-
minário Nacional dos Jovens Re-
pórteres para o Ambiente, em 
Santa Maria da Feira. 

Este programa (JRA) é pro-
movido pela Associação Ban-
deira Azul da Europa (ABAE), em 
Portugal desde 1994. Destina-se 
a jovens dos 13 aos 21 anos de 
idade.

O Seminário destina-se a 
estudantes e professores, que 
pretendam ser Repórteres para 
o Ambiente, factos que promo-
vam a sustentabilidade ambien-
tal, observando, inquirindo, ana-
lisando e reportando.

O Seminário foi composto por 
um workshop de fotografia e 
trabalho de campo, bem como 

por várias intervenções de JRA 
mais experientes, que tiveram 
a oportunidade de partilhar ex-
periências passadas em missões 
dos JRA que ocorreram nos mais 
variados pontos do país. 

Nas visitas realizadas, os 
alunos e professores tiveram 
oportunidade de treinar a me-
todologia das reportagens, de 
conhecer a realidade económi-
ca do Concelho de Santa Maria 
da Feira, assim como o impacto 
ambiental provocado pelas in-
dústrias do papel e da cortiça, 
preponderantes na região.

Decorreu ainda o concur-
so “Melhor Foto do Encontro”, 
onde o terceiro lugar foi atribuí-
do à fotografia do aluno João 
Louro, do curso Técnico de Mul-
timédia.

EPATV no Seminário
Jovens Repórteres pelo Ambiente

No dia 18 de novembro, em parceria com a 
Câmara Municipal de Vila Verde, realizou-se em 
conjunto com alguns lares do concelho, a festa de 
São Martinho, em Parada de Gatim.

No âmbito do tema de PAP “O Envelhecimento 
Ativo”, da aluna Maria Pereira do curso de Técnico 
Auxiliar de Saúde, realizou-se uma atividade prática 
da qual constou uma aula de zumba, com o objeti-
vo de fomentar o exercício físico e o convívio inter-
geracional, promovendo assim, um envelhecimento 
saudável e ativo, física e mentalmente.

Apesar da prática de exercício físico não ser, 
ainda, uma realidade da maioria dos idosos institu-
cionalizados, sobretudo nas regiões mais rurais do 
nosso país, verifica-se cada vez mais uma atenção 
redobrada sobre estes aspetos, fazendo com que 
os idosos estejam cada vez menos isolados e, con-
sequentemente, deprimidos.

Apesar das dificuldades em termos de mobilida-
de e de motivação, à medida que a atividade foi 
decorrendo, foram muitos os idosos que se juntaram 
à iniciativa, aderindo às atividades proporcionadas.

Os objetivos definidos foram atingidos, na medi-
da em que os idosos foram muito participativos e 
interessados no exercício físico, esforçando-se na 
execução dos movimentos realizados, adaptados à 
sua condição física e capacidade de colaboração.

No final, a aluna finalista do Curso Técnico Auxi-
liar de Saúde referiu que “esta atividade foi muito 
enriquecedora, pois gosto muito de interagir com os 
idosos e gosto de os ver felizes, sendo este um papel 
muito importante dos Técnicos Auxiliares de Saúde, 
interagindo e mantendo os idosos ativos, pois idosos 
saudáveis não são apenas aqueles que têm as suas 
necessidades humanas básicas garantidas, mas 
que também são fisicamente ativos e participam 
em atividades de lazer”. 
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O grupo disciplinar de educação física, organizou 
a 23 de novembro o Corta Mato Escolar, no Comple-
xo Desportivo Lazer Vila Verde. Este ano, o corta mato 
escolar atingiu um recorde de participação de 150 
alunos.

Num percurso de cerca de 4000 metros, os alunos 
correram para garantir um lugar no Corta Mato distri-
tal em Guimarães, que só os 6 primeiros classificados 
de cada escalão conseguiram.

As medalhas foram entregues pelo Diretor Geral da 
EPATV,  João Luís Nogueira, pela Diretora Pedagógica 
da EPATV, Sandra Monteiro, e pelo Coordenador do 
Projeto Desporto para Todos EPATV, Óscar Lopes, aos 
classificados:

Juvenis Masculinos
1º - André Brito (Eletrotecnia 1ºano)
2º - Telmo Mendes (Eletrotecnia 2ºano)
3º - Pedro Azevedo (Pastelaria/Padaria)

Juvenis Femininos
1º - Ana Catarina Oliveira (Restaurante/Bar 1ºano)
2º - Catarina Dantas (Cozinha/Pastelaria 2ºano)
3º - Cristiana Mota (Restaurante/Bar 1ºano)

Juniores Masculinos
1º - Marcelo Saraiva (Padaria/Pastelaria 1ºano)
2º - Hugo Barros (Manutenção Industrial)
3º - Diogo Fernandes (Mecatrónica Automóvel 2ºano)

Juniores Femininos
1º - Juliana Sousa (Auxiliar de Saúde 2ºano)
2º - Helena Ferreira (Auxiliar de Saúde 3ºano)
3º - Catarina Fernandes (Auxiliar de Saúde 3ºano)

Estudar
em visita

A EPATV organizou várias visitas de estudo distri-
buídas pelos dias 23, 24 e 25 de novembro. A tur-
ma do 1º ano do Curso Técnico de Mecatrónica 
Automóvel, os 2º e 3º anos do Curso Técnico de 
Frio e Climatização e os 1º e 2º anos do Curso Téc-
nico de Eletrotecnia visitaram, separadamente, os 
seguintes locais: EMAF, Solidal e Televés.

A EMAF - Feira Internacional de Máquinas, Equi-
pamentos e Serviços para a Indústria - é o maior 
evento do setor industrial realizado em Portugal. A 
participação das principais empresas de máqui-
nas e equipamentos para a indústria tornam-na 
numa das principais feiras da Europa, onde é pos-
sível: assistir a demonstrações práticas de novas 
técnicas na resolução e diagnóstico de avarias 
e contacto com novas viaturas e equipamentos;  
contactar com empresas inovadoras nacionais e 
internacionais, de tecnologias industriais e negó-
cios.

A SOLIDAL – CONDUTORES ELÉCTRICOS, S.A.. 
são produtores de cabos e fornecedores de so-
luções integradas de transporte e distribuição de 
energia elétrica, fiáveis e competitivas, atuando 
fundamentalmente no Sudoeste Europeu e que 
pretendem afirmar-se como uma organização re-
gional de referência no seu setor, não se esgotan-
do na sua performance económica e financeira, 
mas abrangendo também os aspetos sociais e 
ambientais.

A Televés é uma empresa líder mundial, foca-
da no design, desenvolvimento e fabricação de 
equipamentos para distribuição de serviços de te-
lecomunicações em toda a infra-estrutura de edi-
fícios e moradias. Atualmente, a Televes é muito 
mais que uma marca líder - é a linha da frente de 
uma corporação composta por empresas tecno-
lógicas estratégicas com presença comercial em 
mais de 90 países.
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No dia 24 de novembro de 2016, o 3º ano 
do Curso Técnico de Restauração - Cozinha /
Pastelaria da EPATV, acompanhados pela di-
retora de Curso Alexandra Vilar e Chefe Rena-
to Cunha, saiu em visita de estudo à região da 
Bairrada, mais precisamente para Sangalhos.

Este dia memorável começou com uma vis-
ta às Caves de Aliança Underground Museum, 
onde conhecemos algumas peças da cole-
ção privada do comendador José Berardo, 
tendo terminado a visita com uma prova de 
espumantes Casal Mendes, o novo espuman-
te azul Aliança e espumante Aliança Meio 
Seco.

De seguida, fomos fazer visita aos Vinagres 
Moura Alves, aquele que é considerado o me-
lhor da Europa e um dos melhores do mundo, 
em que o engenheiro Rui Moura Alves expli-
cou todo o processo de produção do vinagre, 
deu-nos a conhecer a sua coleção privada 
de vinagres e aguardentes, tendo no final ofe-
recido uma garrafa de vinagre aos alunos.

O almoço foi no restaurante Mugasa, onde 
é servido aquele que é talvez o melhor leitão 
da Bairrada, sendo que o chefe Ricardo trin-
chou o leitão à nossa frente, explicando os 
processos de preparação.

Terminamos este dia inesquecível com a vi-
sita à Quinta das Bageiras, onde fomos rece-
bidos pelo enólogo Engenheiro Mário Sérgio 
Nunes, que nos explicou todo o processo de 
produção de aguardente, espumantes e vi-
nhos da Quinta Bageiras.

Aguardamos ansiosamente pela próxima 
visita, pois foi um dia enriquecedor de conhe-
cimentos, convívio e troca de experiências.

EPATV
na Bairrada Foi com este mote que 

este ano se comemorou o 
Dia Internacional pela Elimi-
nação da Violência contra 
as Mulheres, dia que não 
deveria existir, conforme re-
feriu Dra. Júlia Fernandes, 
Vereadora da Ação Social 
de Vila Verde.

O auditório da EPATV re-
cebeu uma sessão, onde se 
refletiu sobre a temática da 
violência contra as mulhe-
res, que continua a ser um 
flagelo da nossa socieda-
de. Durante esta sessão, à 
qual assistiram várias turmas 
da EPATV e várias persona-
lidades do concelho, foram 
entregues os prémios aos 
vencedores do concurso 
fotográfico “Na Ótica do 
Amor” promovido pelo mu-
nicípio de Vila Verde, pela 
Associação Conviver e pelo 
CLDS 3G Vila Verde.

A sessão contou ainda 
com a atuação do aluno 
da EPATV Diogo Cruz com 
uma música escrita e can-
tada por si sobre o tema da 
violência, além da apresen-
tação de uma reportagem 
realizada pelos alunos do 
curso de Técnico de Au-
diovisuais 1º ano e de uma 
curta-metragem realizada 
pelo Agrupamento de Es-
cuteiros de Vila Verde.

Para finalizar este dia, 
a comunidade escolar da 
EPATV associou-se a uma 
campanha de sensibiliza-
ção e alerta contra a vio-
lência de género, promovi-
da pela APAV e pela Rádio 
Comercial.

48 49

ES
C

O
LA

ES
C

O
LA



No passado dia 30 
de novembro, a Turma 
de Esteticistas/Cosme-
tologistas fez uma visita 
ao exterior, ao espaço 
Nails, Bar & Spa Lúcia 
Costa.

Todas as formandas 
puderam conhecer as 
novas tecnologias e 
tendências do mundo 
do esteticismo.

Em conjunto, visua-
lizaram as diferentes 
formas de tratar a obe-
sidade, a hidrolipodis-
trofia ginóide, pelos 
inestéticos, alterações 
cutâneas, bem como 
algumas formas de re-
laxamento com recurso 
a SPA.

Esta visita foi bastan-
te interativa podendo 

todas as formandas 
trabalhar com apara-
tologia de topo como 
a radiofrequência, ele-
trocoagulação, cavita-
ção, vacuoterapia, la-
ser, e Banho Vichy com 
aromoterapia e cromo-
terapia incorporado.

Conheceram tam-
bém um novo méto-
do de construção de 
unhas completamente 
inócuo, livre de produ-
tos químicos, e sem re-
curso a brocas ou limas.

Foi uma experiência 
altamente enriquece-
dora e que contribui-
rá para que, a nível 
profissional, fossem re-
forçadas todas as 
competências destas 
profissionais.

No dia 29 de novembro, no auditório da 
Escola Profissional Amar Terra Verde decorreu 
a palestra desenvolvida pelo ICNF, Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas, 
inserida nas comemorações da Semana da 
floresta Autóctone, promovida pela Câmara 
Municipal de Vila Verde.

Esta sensibilização teve como principal 
objetivo reforçar a educação ambiental da 
comunidade escolar.

A Floresta Autóctone tem uma grande im-
portância quer a nível económico quer am-
biental, na região.

A Escola Profissional Amar Terra Verde, ao 
longo deste período, realizou várias atividades 
relacionadas com a importância da Floresta 
Autóctone, no âmbito do Projeto Eco-Escolas 
e foi com enorme agrado que se associou a 
esta iniciativa.

Muito nos honrou que, no passado dia 2 de 
dezembro, tenhamos tido o privilégio da pre-
sença na nossa escola do Dr. Mário Vilhena 
da Cunha (economista e sobrinho bisneto do 
Abade de Priscos), do Dr. Fortunato da Câma-
ra (autor de vários livros ligados à gastronomia, 
professor, e crítico gastronómico de várias publi-
cações, exercendo essas funções atualmente 
no semanário Expresso), e da D. Adelaide Vilhe-
na da Cunha, para apresentação do livro “A 
vida e as receitas inéditas do Abade de Priscos”.

Recebemos os nossos convidados com um al-
moço de degustação de receitas do livro. Como 
entrada apresentamos os Pasteis de Massa Ten-
ra, prato principal Bacalhau do tio de Priscos e 
para terminar a sua jóia “ Pudim Abade de Pris-
cos”. Foi sem dúvida muito gratificante confecio-
nar este almoço e ouvir a opinião e dicas culiná-

rias do sobrinho e sobrinha bisneta do Abade de 
Priscos.

A partir das 14h30 foi a apresentação do livro 
para as turmas de cozinha e pastelaria, tendo o 
Dr. Mário Vilhena da Cunha partilhado connos-
co uma parte da história da vida do seu tio-bi-
savô, o Abade de Priscos, e o Dr. Fortunato da 
Câmara ter falado um pouco sobre a elabora-
ção do livro e dando incentivo para o exercício 
da nossa futura profissão. A sessão terminou com 
a degustação de mais duas receitas do livro, os 
Bolinhos de Coco e os Bolinhos para o chá, da 
tia Amélia.

Agradecemos muito a visita de tão ilustres 
personalidades e aguardamos ansiosamente 
pela próxima visita. Foi um dia muito enrique-
cedor para nós, quer em termos técnicos como 
culturais.

Apresentação
do livro

A vida e as
receitas inéditas

do Abade de Priscos
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Dia Internacional
do Voluntariado

A EPATV celebrou, 5 de dezembro, o Dia Internacional 
do Voluntariado, com um programa rico e caloroso, bem 
ao espírito solidário da EPATV.

No auditório, o grupo EPADANÇA alegrou a abertura 
do evento, antecipando as palavras de agradecimento 
e de regozijo do Diretor Geral da EPATV, João Luís No-
gueira. Este mostrou-se muito satisfeito com a evolução 
do Grupo de Voluntariado da EPATV, que tem crescido 
em número de jovens voluntários, mas também em inicia-
tivas e atividades de cariz solidário e cívico.

De seguida, contou-se com a presença de represen-
tantes da Associação Hodi Kibera, que mostraram à co-
munidade em que consiste esta Associação Voluntária e 
Humanitária, que atua na maior favela do Quénia.

Posteriormente, foram entregues os kits de material es-
colar que se enviarão para África e o momento simbólico 
de entrega dos diplomas aos membros do Grupo de Vo-
luntariado da EPATV.

Por fim, a sessão de encerramento, contou com uma 
atuação de rap do aluno Diogo Cruz e com o testemu-
nho da Irmã Jacinta do Lar Sagrada Família de Atiães.

Este evento, que contou ainda com a presença da 
Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Júlia 
Fernandes, e a representante do Serviço de Ação Social 
de Vila Verde, Alexandrina Cerqueira, deu-se por encer-
rado num agradável lanche convívio.

A EPATV organizou, entre o dia 
6 e 7 de dezembro, um ciclo de 
24 horas consecutivas a nadar, 
nas piscinas do Complexo Lazer 
Vila Verde.

Esta iniciativa contou com a 
participação de alunos, docentes 
e membros da Direção da EPATV, 
bem como utentes do Complexo 
Lazer Vila Verde e membros da 
equipa de andebol do ABC (Aca-
démico Basket Clube).

Num total de cerca de 150 
participantes, a segunda edição 
do 24 Horas a Nadar, demonstrou 
que a Escola Profissional Amar Ter-
ra Verde consegue construir uma 
corrente desportiva sem quebras, 
durante 24 horas, envolvendo 
toda a comunidade escolar e lo-
cal.

EPATV a nadar
durante 24 Horas
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Decorreu no dia 15 de dezem-
bro, no auditório da Universidade 
Católica Portuguesa do Porto, a 
Cerimónia de graduação para a 
docência do 3° ciclo de alunos 
bolseiros Moçambicanos. 

Ao abrigo de um protocolo 
assinado entre Ministério de Edu-
cação Moçambicano o Ministé-
rio da Educação de Portugal e a 
Fundação Portugal Africa, a EPA-
TV desenvolve desde 2010, um 
projeto que visa a qualificação 
do ensino nas escolas profissio-
nais moçambicanas.

Assim, o terceiro grupo de 
alunos moçambicanos, constituí-
dos pelos alunos - Dércio Amaral 
Cambula, Rute da Vitória Car-
los; Wilma Lucas Júnior, Eunisia 
Gercia Fernando, terminou com 
sucesso, no dia 14 de dezembro 
o seu curso de capacitação pe-
dagógica, para orgulho e satis-
fação dos seus orientadores pe-
dagógicos- Olga Martins e Pedro 
Miranda e da orientadora cientí-

fica- Luisa Orvalho.
Este curso dirigido a finalistas 

moçambicanos de cursos profis-
sionais de nível IV, é constituído 
por uma formação teórica com 
a duração presencial de 200 ho-
ras que se realizou na Universida-
de Católica Portuguesa- Centro 
Regional do Porto e uma forma-
ção prática-pedagógica com a 
duração de 210 horas, a desen-
volver na Escola Profissional onde 
o aluno frequentou o curso profis-
sional de nível IV. Desta forma, é 
possível realizar uma preparação 
transversal destes alunos, dotan-
do-os de competências que per-
mitam o exercício de docência 
qualificada na área de forma-
ção técnica nas escolas profissio-
nais.

Este projeto que a EPATV abra-
çou vem, desta forma, contribuir 
para colmatar a falta de qualifi-
cação de recursos humanos ne-
cessários à expansão das escolas 
profissionais de Moçambique.

Alunos da EPATV qualificam-se 
como docentes

Mais uma vez a Escola Profissional Amar 
Terra Verde decorou o seu recinto com de-
corações de Natal ecológicas.

Os alunos pegaram em garrafas de 
plástico usadas, tecidos velhos, rolos de 
papel de cozinha e papel higiénico, cas-
cas de pinheiro, rolhas, pinhas e musgo, 
e muita criatividade para criaram as suas 
decorações de Natal.

O principal objetivo foi cumprido, a reu-
tilização de materiais e a enorme imagina-
ção decoraram a nossa escola.

A atividade “Decorações de Natal Eco-
lógicas” é dinamizada pelo Conselho Eco-
-Escolas e visa sensibilizar os alunos, bem 
como a comunidade em geral, para a 
vantagem da reutilização de materiais na 
criação de novos objetos, promovendo 
uma redução na produção de resíduos.

O principal objetivo é sensibilizar e incu-
tir a todas as gerações, formas de preser-
vação e valorização ambiental, com vista 
ao desenvolvimento sustentável. 

As “Decorações de Natal Ecológicas” 
estão expostas ao público, no período de 
9 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 
2017.
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Festa  
de  

Natal
A EPATV encerrou o primeiro período de 
aulas, no dia 17 de dezembro, com uma 
festa de Natal animada pelo grupo EPA-
DANÇA.
As performances de dança e canto fo-
ram repetidas duas vezes, para que toda 
a comunidade escolar pudesse assistir ao 
tão aguardado espetáculo de Natal.
Por fim, alunos, docentes, não-docentes e 
membros da direção almoçaram em co-
munidade, na cantina da EPATV, onde foi 
servido todo o tipo de iguarias natalícias.
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Jantar
de Natal
do  
Grupo 
Amar
Terra
Verde
No dia 22 de dezembro, o 
Grupo Amar Terra Verde ce-
lebrou o Natal num jantar fes-
tivo, com cerca de 200 cola-
boradores.
Os funcionários, docentes e 
membros da direção da Es-
cola Profissional Amar Terra 
Verde, do ISAVE e da Lazer 
Vila Verde reuniram-se no 
Casino de Espinho para fes-
tejar mais um ano, em jeito 
natalício, num convívio com 
muita animação.
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A Lâmpada 
    de Aladino

No outro dia, ao navegar na Net, descobri 
um spot que dizia o seguinte: “Os únicos so-
nhos que valem a pena são aqueles que se 
tornam realidade!”. Na verdade, os sonhos 
não são mais do que desejos, que, bem lá no 
fundo do nosso íntimo, queremos que mais 
tarde ou mais cedo se realizem. Entretanto, 
vivemos na expectativa de um dia encontrar 
a tal lâmpada de Aladino que nos concede-
rá a possibilidade de tornar realidade os nos-
sos sonhos/desejos. O ISAVE é a “lâmpada” 
que me vai possibilitar concretizar um sonho/
desejo antigo, licenciar-me na profissão que 
exerço há mais de vinte anos.

É claro que o conhecimento empírico que 
adquiri ao longo destes anos foi deveras im-
portante, contudo obter conhecimento cien-
tífico é preencher várias lacunas que impre-
terivelmente se impõem a fim de poder dar o 
inevitável salto qualitativo que é exigido aos 
profissionais de excelência, do qual pretendo 
fazer parte, pois será a única forma de não 
ser apenas mais um, mas ser um profissional 
que poderá marcar a diferença. Parafra-
seando uma canção do Pedro Abrunhosa, 
vou tentar fazer o que ainda não foi feito.•

João Pedro Graça
Estudante do ISAVE
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A Escola Profissional Amar Terra Ver-
de realizou, nos dias 22 e 29 de de-
zembro, um Workshop de Culinária 
para Pequenos Cozinheiros. As crian-
ças dos 6 aos 12 anos tiveram opor-
tunidade de por em prática o seu 
gosto pela cozinha, acompanhadas 
pelo Chef Nuno Silva e Américo Silva. 
A promoção de atividades de lazer 
para crianças é uma oportunidade 
da Amar Terra Verde abrir a suas por-
tas à comunidade e permitir a apren-
dizagem lúdica. Como estamos na 
época natalícia, a atividade inclui um 
passeio de comboio pela vila e um 
pequeno lanche, fruto do trabalho 
dos pequenos aventureiros.

No dia 14 de dezembro decorreu 
também, este para mais crescidos, o 
Workshop Cozinha Criativa, onde os 
participantes aprenderam a confe-
cionar pratos tipicamente natalícios 
e que depois foram degustados num 
jantar convívio.

EPATV cria  
Pequenos e Grandes  

Cozinheiros
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O ISAVE enfrenta um novo paradigma de atuação, em que 
os seus pilares assentam, essencialmente na transmissão do sa-
ber, moldado por questões éticas e deontológicas, assentes num 
trabalho intenso, que leva incondicionalmente ao progresso de 
cada estudante e da sociedade. 

Deste modo, qualquer oferta formativa, levada a cabo pelo ISA-
VE, seja de longa ou curta duração, tem sempre como base a 
transmissão do conhecimento e aquisição de competências que 
definem o perfil de um técnico profissional na área da saúde de 
referência. O saber constrói-se com dedicação, empenho, curio-
sidade e muita criatividade. 

Contudo, e porque um técnico na área da saúde, para além de 
saber atuar tem de saber como atuar e de que forma, todo o per-
curso do estudante no ISAVE é pautado por conhecimentos acer-
ca de princípios éticos e dos valores humanos que permitem uma 
abordagem ajustada, respeitosa e cuidadosa a todas as pessoas, 
doentes e seus familiares. 

Todavia, tudo se consegue com muito trabalho e este é outro 
dos alicerces dos nossos estudantes. Pesquisar, ler, investigar, in-
terpretar, compreender, explorar, decifrar e executar são tarefas 
árduas que orientam e regem o percurso de cada um no ISAVE. 

Sempre com vista ao progresso…só assim é que conseguimos 
desafiar os nossos estudantes a investirem e evoluírem, de forma 
a construírem o seu futuro. Progredir é a palavra que alavanca e 
potencia o empowerment de cada um, para que qualquer for-
mação/ conhecimento na área da saúde, seja uma porta aberta 
para a construção de uma sociedade em constante desenvolvi-
mento. 

Certos que estes pilares são primordiais para uma formação de 
excelência, o ISAVE proporciona um espaço educativo que forne-
ce bases sólidas e sustentadas, para que cada estudante possa 
construir e evoluir, num caminho pessoal e profissional coeso com 
vista a um futuro promissor. 

Inspirada na afirmação de André Breton “O homem tem guar-
dado no seu próprio pensamento, uma realidade desconhecida 
da qual depende, sem dúvida, a organização futura do mundo”, 
assim se constrói um projeto no ensino superior na área da saúde.• 

P
ila

res

Mafalda Duarte
Presidente do ISAVE

Um grupo de cerca de 30 es-
tudantes das licenciaturas, dos 
cursos técnicos superiores e 
docentes do ISAVE participa-
ram no sábado passado nos 
Rastreios Gratuitos da Diabe-
tes, em Guimarães numa ini-
ciativa organizada pelo Lions 
Clube de Guimarães, no âm-
bito do Dia Mundial da Diabe-
tes, celebrada mundialmente 
a 14 de novembro. 

O ISAVE associou-se a esta 
iniciativa, correspondendo à 
sua missão de serviço à co-
munidade e de forma a cons-
ciencializar a academia para 
a importância do voluntaria-
do, permitindo, por outro lado, 
o contacto com a prática. 

DIA MUNDIAL
DA DIABETES 
EM GUIMARÃES

Fisioterapeuta e empreen-
dedor Hugo Belchior apresen-
tou, aos estudantes do ISAVE, 
o seu livro “Como ser um Fi-
sioterapeuta Empreendedor”, 
que assenta na sua experiên-
cia, no seu estudo e na sua 
observação, como empreen-
dedor. 

O objetivo deste livro, dirigi-
do a estudantes, profissionais 
de saúde e a todos aqueles 
que tenham interesse por esta 
área, é perceber melhor os 
desafios da gestão de serviços 
de saúde. 

Num Auditório repleto de es-
tudantes, Hugo Belchior falou 
do seu percurso profissional, da 
importância de ser empreen-
dedor em qualquer atividade 
profissional e deu conselhos 
para quem pretende ser um 
empresário empreendedor e 
de sucesso.

HUGO BELCHIOR  
APRESENTA LIVRO  
NO ISAVE
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Para celebrar a época de 
Natal, e antes dos estudan-
tes irem de férias, o ISAVE 
realizou o seu tradicional Al-
moço de Natal no dia 15 de 
Dezembro. 

Juntaram-se estudantes, 
docentes, colaboradores 
e toda a Direção do Grupo 
Amar Terra Verde, para este 
convívio onde imperou o es-
pírito natalício, a partilha, a 
solidariedade, o amor e a es-
perança. 

 No final do Almoço de 
Natal, os representantes da 
AEISAVE – Associação de 
Estudantes do ISAVE, o Presi-
dente do GRUPO AMAR TER-
RA VERDE, Dr. João Nogueira 

e a Prof. Doutora Mafalda 
Duarte, Presidente do ISAVE, 
fizeram a entrega oficial de 
bens alimentares à Direção 
da VALORIZA, representada 
pelo Dr. Pedro Costa, des-
tinados à Cantina do CAO 
– Centro de Atividades Ocu-
pacionais de Amares da VA-
LORIZA – Associação de De-
senvolvimento Local. 

Estes bens alimentares fo-
ram recolhidos, através de 
uma iniciativa da AEISAVE, 
na qual participou toda a 
Comunidade Académica 
do ISAVE. 

Natal  
 
ISAVE
no
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Os frequentadores da Universidade Sé-
nior de Amares visitaram o ISAVE, para 
participarem numa sessão acerca do 
“Envelhecimento Ativo”, inserido no pro-
tocolo estabelecido entre as duas insti-
tuições (ISAVE e Associação Social de 
Figueiredo). 

Esta atividade enquadra-se no projeto 
“Envelhecer com Qualidade”. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE AMARES  
VISITA O ISAVE

Quais as regras de segurança na utiliza-
ção de extintores? Como proceder na ex-
tinção de um incêndio? Para dar resposta 
a estas questões, o ISAVE organizou um Se-
minário de “Segurança e Prevenção Con-
tra Incêndios”, dirigido aos estudantes do 
1.º Ano da Licenciatura em Fisioterapia, in-
tegrado na unidade curricular de Higiene e 
Segurança no Trabalho. 

Este Seminário foi ministrado pelo Sub- 
Chefe Adelino Jorge, e pelo Comandante 
dos Bombeiros Voluntários de Amares, Jor-
ge Silva, que transmitiram os seus conheci-
mentos e permitiram aos estudantes a utili-
zação prática dos extintores na simulação 
de um incêndio. 

SEMINÁRIO DE
SEGURANÇA
E PREVENÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS

REUNIÃO DO CONSELHO
EXECUTIVO  
DO ISAVE

O Conselho Consultivo do ISAVE realizou a 
sua reunião anual, prevista nos Estatutos da 
instituição, no passado dia 20 de dezembro, 
nas instalações da mesma. Este órgão tem 
como objetivo pronunciar-se acerca da ati-
vidade global do ISAVE, criação de novos 
ciclos de estudos, contribuir para a avalia-
ção externa da instituição e acima de tudo, 
fomentar uma maior articulação entre o en-
sino e a comunidade/ tecido empresarial. 

Tem como membros, para além do Con-
selho de Direção, Direção Executiva e Pre-
sidência do ISAVE, a Associação de Estu-
dantes, representantes dos Docentes e dos 
Colaboradores, Câmara Municipal de Ama-
res, Câmara Municipal de Braga, Câmara 
Municipal de Terras de Bouro, Arquidiocese 
de Braga, Associação Comercial de Braga, 
Bombeiros Voluntários de Amares, Institu-
to Português da Juventude, Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Verde, Santa Casa da 
Misericórdia de Amares, Hospital de Braga, 
Valoriza, Delegação de Amares da Cruz 
Vermelha Portuguesa, ACES Gerês/Cabrei-
ra, AE Viver, AFA – Associação de Fomen-
to de Amares, Agrupamento de Escolas de 
Amares, Casa de Saúde de Amares, Centro 
Social do Vale do Homem, Centro Social e 
Paroquial de Moimenta e Gabinete de Em-
pregabilidade da EPATV. 

Na reunião trocaram-se impressões e reali-
dades para que o ISAVE progrida no sentido 
de promover o desenvolvimento da região. 
A mesma terminou com um almoço, com 
todos os membros que integram o Conselho 
Consultivo. 

Os estudantes do 2.º ano do CTeSP de Serviço 
Familiar e Comunitário e do 1.º ano da licenciatura 
em Fisioterapia tiveram a oportunidade de visitar 
as diferentes valências dos cuidados séniores e de 
Fisioterapia da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Verde. 

Esta visita teve como objetivo dar a conhecer 
aos estudantes o funcionamento de uma unidade 
de saúde e de apoio social, assim como prepará-
-los para os estágios em contexto de trabalho, que 
irão realizar-se em diferentes instituições, ao longo 
da sua formação académica.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde tem 
sido parceira do ISAVE, ao longo dos anos, na for-
mação dos seus estudantes. 

CTESP VISITA
SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA

66 67

EN
SI

N
O

 S
UP

ER
IO

R

EN
SI

N
O

 S
UP

ER
IO

R



EN
SI

N
O

 S
UP

ER
IO

R

Este ano o ISAVE associou-se à IV Edição da 
São Silvestre Amares, como patrocinador oficial, 
pelo que a prova passou a chamar-se ISAVE São 
Silvestre Amares 2016, com o lema “Eu, Tu, Nós…
Juntos Corremos Amares”. Esta prova organi-
zada pelo Ginásio Pro-Energy, com o apoio do 
Município de Amares e da Pimentel Publicidade 
teve um cariz solidário, uma vez que as receitas 
reverteram a favor da Delegação da Cruz Ver-
melha de Amares e dos Bombeiros Voluntários 
de Amares. 

A corrida e caminhada decorreram no final da 
tarde do dia 18 de dezembro, prova apadrinha-
da pela judoca Telma Monteiro, a qual teve cer-
ca de 1400 participantes, entre atletas de várias 
idades e crianças. Entre os participantes tam-
bém se encontravam os canoístas do Sporting 
Emanuel Silva e do Benfica Joana Vasconcelos 
e João Ribeiro. 

Jorge Santa Cruz, atleta do SC Braga, venceu 
a prova em masculinos, tendo percorrido os 12 
quilómetros em 39.17m e Sara Carvalho da equi-
pa da ACR Senhora do Desterro, da Guarda 
venceu a prova em feminino com o tempo de 
46.8m. 

Esta prova é já uma referência no distrito de 
Braga e tem como objetivo, para a próxima edi-
ção de 2017, atingir os 2000 participantes.

ISAVE 
SÃO SILVESTRE 

AMARES 
2016
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Conhecer para agir...  
           agir para mudar!
“A Educação torna um povo fácil de guiar, 
mas difícil de dirigir, fácil de governar mas impossível de escravizar”
 
Henry Peter Brougham, 1828

Servindo de mote à temáti-
ca desta edição da TER, “Agir e 
Criar”, esta rubrica dedicada à 
Qualificação vem a propósito da 
tão desejada mudança ao nível 
da Aprendizagem ao Longo da 
Vida que, nos últimos anos, tem 
sido preterida nas medidas e mui-
to mais nas políticas dos nossos 
decisores.

Sem muito alongar a temática, 
entre muitas decisões e medidas 
que Portugal precisava adotar 
destaca-se uma política estável e 
duradoura ao nível da Educação 
e Formação ao Longo da Vida. 
De forma geral, Portugal é pio-
neiro e seguidor das “tendências” 
europeias, mas a descontinuida-
de que marca as medidas imple-
mentadas faz com que os resulta-
dos nem sempre correspondam 
ao esperado, já que por vezes 
não passam da “germinação”. 

Em termos mundiais e europeus, 
são várias as organizações que 
periodicamente publicam relató-
rios sobre o trabalho desenvolvido 
ao nível da Educação e Forma-
ção ao Longo da Vida, de forma 
a perceber o “Estado da Arte” e 
que permitem aos decisores ado-
tar medidas que possam ir ao 
encontro ao que os especialistas 
preconizam sobre a temática, no-
meadamente a Comissão Euro-

peia, a UNESCO e a OCDE. 
A este propósito, foi publicado 

no mês de novembro do corrente 
ano um documento da respon-
sabilidade da Comissão Europeia 
designado Education and Training 
Monitor 2016 , de periocidade 
anual, e que nos apresenta o es-
tado da educação na Europa e 
nos 28 Estados-Membros, e permi-
te-nos uma comparação entre os 
diferentes países. 

Atualmente, vários são os desa-
fios colocados à Europa e o docu-
mento destaca o desemprego, o 
crescimento económico, a pres-
são sobre as finanças públicas, 
as oportunidades e os resultados 
educacionais desiguais, e salienta 
a crise dos refugiados que exige 
uma ação urgente e concertada. 

Os responsáveis europeus con-
sideram que a Educação desem-
penha um papel primordial para 
fazer face a estes desafios e ainda 
muito pode ser feito, nomeada-
mente ao nível da capacitação 
dos cidadãos no exercício da sua 
cidadania. Neste seguimento, a 
Educação continua a assumir-se 
como prioridade elevada para a 
Europa. 

De uma forma geral, o Education 
and Training Monitor 2016 faz uma 
síntese evolutiva/comparativa da 
União Europeia e dos diferentes 

países no sentido de perceber: 

“- os objetivos da estratégia Eu-
ropa 2020 em matéria de aban-
dono escolar e conclusão do en-
sino superior;

- os valores de referência para 
2020 no que se refere à participa-
ção na educação pré-escolar e 
cuidados para a infância, à edu-
cação de adultos, ao insucesso 
escolar em competências de 
base e à empregabilidade de jo-
vens recém-licenciados;

- as prioridades transversais, 
como o financiamento da edu-
cação e o desenvolvimento pro-
fissional dos professores”.

Cada um dos 28 países tem um 
relatório, na língua oficial do país, 
que reflete estes itens e os analisa 
de forma contextualizada. O re-
latório português Monitor da Edu-
cação e da Formação de 2016, 
à semelhança dos congéneres 
europeus, tem “por base os mais 
recentes dados quantitativos e 
qualitativos para apresentar e 
avaliar as principais medidas po-
líticas recentemente tomadas ou 
em curso em cada Estado-Mem-
bro da UE, com especial incidên-
cia na evolução registada desde 
meados de 2015”.

 No que concerne a Portugal, des-
tacamos algumas conclusões gerais:

- Investimento na melhoria da qua-
lidade do ensino e na luta contra o 
insucesso escolar.

“Portugal reduziu significativamen-
te a sua taxa de abandono escolar 
precoce (AEP): caiu de 30,9 % em 
2009 para 13,7 % em 2015, aproxi-
mando-se da meta nacional da 
Estratégia Europa 2020, que é de 
10 %. Esta tendência positiva acen-
tuou-se com uma diminuição de 
3,7 pontos percentuais entre 2014 e 
2015.” (pág. 3)

- Reforço da educação para a ci
dadania e para a educação inter-

cultural na perspetiva inclusiva e do 
cidadão de plenos direitos.

“Entre essas orientações, inclui-se a 

 
 
«educação para o desenvolvimen-
to» e a «educação para os media», 
que têm por objetivo, respetiva-
mente, melhorar as competências 
cívicas e interculturais e incentivar o 
pensamento crítico e a literacia me-
diática, nomeadamente no contex-
to das redes sociais. O rótulo «Escola 
Intercultural» incentiva as escolas a 
empenhar-se mais no diálogo e no 
ensino intercultural. A próxima etapa 
prevê a criação de uma rede de 
escolas interculturais. Desde este 
ano, um grupo de trabalho está a 
preparar uma estratégia global de 
promoção da cidadania.” (pág.5)

- Criação dos Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais (CTESP) que tem 
contribuído para um aumento de 
matrículas nos institutos politécnicos 
e tem permitido uma aproximação 
com o setor empresarial.

“Os institutos politécnicos estive-
ram no centro da estratégia para 
modernizar o ensino superior levada 
a cabo pelo anterior governo, tendo 
finalmente registado uma retoma 
nas matrículas desde 2015. O lan-
çamento dos novos cursos técni-
cos superiores profissionais (CTESP) 
deverá consolidar a nova tendência 
ascendente.” (pág.7)

- Modernizar o ensino e a forma-
ção profissionais e promover a edu-
cação de adultos.

“Quanto à educação de adultos, 
a rede de Centros para a Qualifica-
ção e o Ensino Profissional (CQEP) 
será extinta e substituída, em 2016, 
por 270 Centros Qualifica, com 
pessoal adicional e qualificado. Em 
2017/2018, o Governo deverá igual-
mente lançar o «passaporte de qua-
lificações». Instrumento e plataforma 
em linha visam melhorar o sistema 
de reconhecimento, validação e 
certificação de competências e  

 
ajudar as pessoas que não estudam 
a aceder aos programas de ensino 
e formação de adultos.” (pág. 8-9)

No que concerne à educação de 
adultos, é parca a informação, quer 
face ao trabalho desenvolvido, quer 
face às mudanças ou investimento 
que o Governo pretende implemen-
tar. Para os profissionais que traba-
lham na Educação e Formação de 
Adultos, este relatório não corres-
ponde às expectativas, na medida 
em que a ânsia de respostas face 
ao futuro é premente. 

Sabemos que serão introduzidas 
alterações ao regime júridico que 
estabelece o Sistema Nacional de 
Qualificações (Dec.-lei nº 396/2007 
de 31 de dezembro). Este Projeto de 
diploma está em apreciação públi-
ca no Boletim do Trabalho e Empre-
go (nº 6 de 9 de novembro de 216) 
e terá reflexos, nomeadamente ao 
nível da criação do Sistema Nacio-
nal de Créditos do Ensino e Forma-
ção Profissionais que incorpora os 
princípios do Sistema de Créditos 
Europeu para o Ensino e Formação 
Profissionais (ECVET).

Por último, destacamos no Proje-
to de diploma a “adaptação da 
norma relativa aos centros especia-
lizados em qualificação de adultos 
enquanto instrumentos esssenciais 
na estratégia de qualificação de 
adultos, tendo como premissa fun-
damental não só a valorização das 
aprendizagens que foram adquirin-
do ao longo da vida, mas também 
a possibilidade efetiva de aumenta-
rem e desenvolverem competências 
através de formação qualificante.” 
(pág. 3) 

Em jeito de conclusão, podemos 
salientar a importância de o Gover-
no definir uma política de Apren-
dizagem ao Longo da Vida como 
um instrumento de promoção da 
cidadania e do desenvolvimento 
económico do nosso país. 

Enquanto profissionais da Educa-
ção de Adultos, acreditamos que 
uma estratégia mobilizadora poderá 
fazer-nos contrariar o desencanto e 
a descrença que as intermitências 
dos programas “causaram” nos 
NOSSOS ADULTOS/CIDADÃOS.•

Q
UA

LI
FI

C
A

Ç
Õ

ES

Rosa Vieira
CQEP
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Decorreu nos dias 28 e 29 de novembro, uma formação e-learning para professores que atuam 
na Educação de Jovens e Adultos e nos Centros Educacionais do Brasil - SESC Ler, em diferentes 
regiões brasileiras. 

Esta formação esteve a cargo da Escola Profissional Amar Terra Verde e foi concebida e de-
senvolvida pelo Departamento de Formação ao Longo da Vida.

Pretendia-se partilhar a experiência de Portugal em matéria de Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências: começando pelo papel de Orientação ao Longo da Vida, e 
seguindo para a metodologia de balanço de competências como o processo de apropriação 
autoreflexivo da globalidade da vida do adulto que origina o questionamento sobre si próprio, 
gerando aprendizagens, conhecimento e transformação. Foi ainda possível abordar os Refe-
renciais de Competências - chave de nível básico, secundário e profissionais, dando alguns 
exemplos práticos de aplicação e desenvolvimento... uma experiência de partilha muito rica, 
transmitida em direto para mais de 70 pontos diferentes no Brasil e que poderá vir a ser repetida 
brevemente.

Recorde-se que a EPATV é entidade promotora de um CQEP desde 2006, tendo já passado 
pelo Centro mais de 5000 pessoas jovens e adultas, e tendo certificado perto de 2000 adultos 
em processos de Validação e Certificação de Competências. 

Num momento em que estamos em fase de transição para o Programa Qualifica, estes mo-
mentos de reflexão assumem-se também de extrema relevância para a EPATV, enquanto ator 
na promoção da Educação e Formação ao Longo da Vida.

F o r m a ç ã o  e - L e a r n i n g

Susana Oliveira 
Rosa Vieira
CQEP
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A Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P) de forma 
a “garantir o acompanhamento, a monitori-
zação, a avaliação e a regulação da oferta 
de educação e formação profissional de du-
pla certificação destinada a jovens e adultos” 
está a realizar um conjunto de visitas/reuniões.

No passado dia 7 de outubro, a Escola Pro-
fissional Amar Terra Verde reuniu um conjun-
to de entidades que integram o território da 
NUT II – Cávado que tiveram oportunidade de 
analisar o estado de arte da Aprendizagem 
ao Longo da Vida no sentido de propor me-
lhorias ao nível das estruturas locais e centrais.

Em fase de transição dos Centro para a 
Qualificação e o Ensino Profissional para os 
“novos” Centros Qualifica ficaram as per-
guntas quanto ao modelo de financiamento 
para estas estruturas e o caminho que preten-
demos seguir tendo por base as metas euro-
peias (Estratégia 2020).

Reunião de
acompanhamento

integrado
às estruturas qualificantes
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A educação está em constante mutação. Os educado-
res e professores são “forçados” a adaptarem-se à nova 
geração de alunos. Neste âmbito, somos obrigados a pro-
curar o último modelo de tecnologia móvel como recurso 
educativo, para alunos que “falam” e constantemente 
utilizam diversas tecnologias em simultâneo - o que origi-
nou a designação de geração “multitask”. 

Por conseguinte, o docente não pode descurar a ino-
vação tecnológica, correndo o risco de ficar obsoleto, e 
perder capacidade para motivar o aluno no complicado 
processo de ensino-aprendizagem. Contudo, o docente, 
na minha opinião, deve explorar e rentabilizar qualquer 
estratégia/recurso, mantendo - acima de tudo - o padrão 
de interesse, de linguagem compreensível aos alunos, e 
inovação no processo de ensino.

O voluntariado é claramente sinónimo de educação 
por excelência: agir solidariamente, por vontade própria, 
contribuindo ativamente na sociedade. Enfim, são as 
ações de cidadania local que melhor refletem a beleza 
do ser humano.

A EPATV tem no seu curriculum o selo de Escola Volun-
tária. Com efeito, sempre foi selecionada como Escola 
Solidária pela Fundação EDP nos últimos anos, o que cor-
robora a importância do voluntariado neste processo de 
formação e educação dos nossos jovens.  

Se dúvidas existissem quanto ao papel do voluntariado 
na educação para a cidadania - não fosse o voluntariado 
nas escolas apoiado pelo Ministério da Educação - apre-
sento agora uma forte razão para ser voluntário: a sua 
saúde. Segundo um estudo da Universidade de Michigan 

(EUA), realizado pelo pesquisador americano Allan Luks, 
que consta no livro The Healing Power of Doing Good, as 
pessoas que atuam como voluntárias movidas pelo amor, 
vivem em média quatro anos mais e com melhor qualida-
de de vida. O autor do estudo refere que “quem realiza 
pelo menos quatro horas de trabalho voluntário por mês 
tem dez vezes mais hipóteses de ter uma boa saúde do 
que quem não se voluntaria”. Assim, poderiam questionar 
a razão para este efeito… e a resposta é duma simplici-
dade extraordinária: “o voluntário vivencia um podero-
so sentimento de satisfação resultado da diminuição do 
stresse e da liberação de endorfinas, neurotransmissores 
que provocam sensação de felicidade”. Enfim, a pes-
soa sente-se valorizada, útil, com boa autoestima, e, em 
suma, de boa saúde. 

O convite a ser voluntário na EPATV é renovado todos os 
anos, e como a minha natureza é ser voluntária por amor 
- por causas que acredito - partilho-o com a comunidade 
escolar, porque considero o voluntariado uma mais-valia 
no crescimento e “beleza” do corpo e da alma dos nossos 
jovens, bem como da restante comunidade. Eis, pelos vis-
tos, uma excelente terapia para o corpo e para a alma!•

Sê voluntário! 
E Bem-hajam.

Educação de Excelência 
através do Voluntariado

A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza que pode ter.
Platão

Margarida Lopes
Docente da EPATV
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O grupo de voluntariado EPATV tem como meta a colabora-
ção em campanhas, quer no âmbito comunitário, quer nacio-
nal. Com efeito, prontamente aceitou o convite da Lions Clube 
Braga em efetuar uma parceria na recolha de fundos promovida 
pela campanha nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

A extraordinária vontade solidária do grupo moveu 9 jovens a 
participar na campanha, no período da manhã, do dia 30 de 
outubro, em três locais distintos dos supermercados Pingo Doce 
em Braga e no centro comercial Nova Arcada. Durante a tarde, 
6 jovens voluntários centraram a sua ação junto da comunidade 
escolar da EPATV, e local (no centro de Vila Verde). Esta ação 
contou com a orientação das docentes Margarida Mota Lopes 
e Joana Gomes.

Com efeito, os responsáveis da Lions Clube Braga agradece-
ram a colaboração dos jovens voluntários, enaltecendo a pos-
tura, empenho e responsabilidade demonstrados pelos mesmos. 
Em suma, esta atividade relevou-se bastante satisfatória, quer 
para os docentes responsáveis quer para os alunos envolvidos, 
servindo de mote para continuar com a parceria, bem como ir 
em busca de novos desafios a fim de incrementar a ação volun-
tária fora do contexto escolar.

Voluntariado EPATV 
em Combate contra o 

Cancro
Quando há fraternidade, o amor é sereno; quando há solida-
riedade, o amor é ativo, e quando há caridade, o amor é vivo.

Juahrez Alves
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O grupo de voluntariado EPATV iniciou o seu plano de 
ação ao colaborar no evento comunitário da Festa das 
Colheitas. Durante o período da referida efeméride, de 4 
a 9 de outubro, destacaram-se os jovens voluntários das 
turmas de Técnico Auxiliar de Saúde 2º e 3ºano, Técni-
co de Restauração (Cozinha/Pastelaria) do 3ºano, Téc-
nico de Análise Laboratorial do 3ºano, e Técnico de Óti-
ca Ocular 2º ano, orientados pelas docentes Margarida 
Mota Lopes, Sílvia Sá, Eduarda Duque e Sónia Malheiro. 
Deste modo, estes partilharam os seus saberes junto da 
comunidade local e visitante do referido evento, com a 
realização de rastreios visuais, de hipertensão, controlo 
de peso, glicemia, índice de massa corporal, entre outros. 
Os voluntários tinham, também, a seu cargo o acompa-
nhamento do stand atribuído pela organização do even-
to da Festa das Colheitas, bem como a promoção da es-
cola, divulgação da oferta educativa e do voluntariado 
EPATV. 

Este evento contou ainda com a prestigiada colabora-
ção da turma CEF de Pasteleiro/Padeiro, orientada pelo 
formador João Freitas, na elaboração de um dos “símbo-
los” do grupo de voluntariado EPATV: a bolacha solidá-

ria. Os jovens voluntários orgulhosamente se dispersaram 
pelo recinto do evento com o intuito de vender todas as 
bolachas, e assim, obter a verba essencial para a aquisi-
ção de bens alimentícios, necessários à elaboração dos 
cabazes de Natal.

Para além disso, o grupo de voluntariado formado pelos 
alunos do segundo ano dos cursos de Design Gráfico, Res-
tauração (Cozinha/Pastelaria) e Auxiliar de Saúde, orien-
tados pelas docentes Ana Nogueira, Fátima Pimenta e 
Margarida Mota Lopes, participou nas festividades, no dia 
6 de outubro, com a criação de 5 ateliês de animação, 
dança, trabalhos manuais, jogos didáticos, e ecologia, 
vocacionados para os alunos do pré-escolar das diversas 
escolas do concelho convidadas a visitar o evento. Os jo-
vens voluntários congratularam-se com a boa disposição, 
alegria, e diversão demonstrada pelos pequenos partici-
pantes que desejaram o prolongamento das atividades, 
pois assim, poderiam continuar a aprender em modo de 
brincadeira. 

Enfim, a Festa das Colheitas é sinónimo de animação, 
festa, e diversão - emoções que também os jovens volun-
tários adoram promover junto da comunidade local.

Ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada só porque podia fazer muito pouco.
Edmund Burke

Compartilhar Saberes atraves do Voluntariado´

V
O

LU
N

TA
RI

A
D

O

A Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) honra o título atri-
buído nos últimos anos de “Escola 
Solidária”, ação promovida pela 
Fundação EDP, através da sua já 
tradicional Campanha de Natal. 
Com efeito, os alunos desta insti-
tuição, de imediato, entraram em 
campanha durante a atividade 
comemorativa do Dia Internacio-
nal do Voluntariado, realizada no 
dia 5 de dezembro, sob o lema “Eu 
Sou Voluntário! Eu sou Jovem Vo-
luntário EPATV!”.

Assim, foram duas semanas de 
intenso trabalho voluntário, com 
a divulgação da campanha jun-
to da comunidade escolar: a re-
colha de bens alimentares para a 
elaboração de Cabazes de Natal, 
revelando-se um trabalho profícuo, 
constatado pela realização de 53 
cabazes para entregar às famílias 
carenciadas dos concelhos de Vila 

Verde, Amares e Terras de Bouro, 
principalmente famílias de alunos 
a frequentar a escola EPATV – uma 
vez que os jovens voluntários consi-
deram a EPATV uma “família” que 
cuida dos seus. Esta é umas das 
principais preocupações dos jo-
vens voluntários!

Por conseguinte, os professores 
responsáveis congratulam-se com 
a energia, a dedicação, empenho 
e alegria manifestada pelos jovens 
voluntários aquando da realização 
dos cabazes de Natal. O sorriso e a 
satisfação evidenciada por todos 
os alunos envolvidos espelharam 
de forma extraordinária um gesto 
de solidariedade para com os seus 
pares. Bem hajam Voluntários!

A direção da EPATV não ficou 
indiferente perante esta ação pro-
movida pelos seus alunos e profes-
sores, oferecendo, novamente, o 
bacalhau para enriquecer o cabaz 

natalício, dando, deste modo, um 
toque especial à Campanha de 
Natal, pois a época assim o acon-
selha, dado que “para ser Natal 
tem que ter bacalhau”. O grupo 
de Voluntariado fica assim grato à 
direção da EPATV, e com certeza 
as famílias que os irão receber tam-
bém.

Por fim, finda a primeira fase da 
campanha, nos próximos dias 20 e 
21 de dezembro, terá inicio o seu 
momento alto e emocionalmen-
te rico para os Jovens Voluntários 
EPATV, com a entrega domiciliária 
dos cabazes junto das famílias ca-
renciadas e já identificadas.

Em suma, o Grupo de Voluntaria-
do agradece todos os contributos 
que permitiram transformar em rea-
lidade o sonho de alguns, e con-
tribuir para que a expressão “Feliz 
Natal!” não fique apenas pela in-
tensão vazia de ação.

Enfim, a todos, um muito obrigado da parte do Grupo de Voluntariado EPATV.

Eu sou Voluntário! 
Jovens Voluntários EPATV em “modo” NATAL
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1 Vocação;
2 Capacidade profissional – Know-how;
3 Idoneidade – Ética profissional;
4 Saúde Física e Mental;
5 Alternativas Paralelas - Empreender;
6 Relacionamento Pessoal - Networking;
7 Inteligência; 
8 Fé.

Ter
Empregabil idade

Nesta rubrica Ter Empregabilidade 
concluiremos a abordagem do concei-
to de empregabilidade, focando-nos 
nos quatro últimos pilares que a susten-
ta, uma vez que os restantes já foram 
explorados nas duas anteriores edições 
da revista TER.

Sónia Vilas Boas
Susana Oliveira

Docentes da EPATV
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7 INTELIGÊNCIA

 O ser humano é o único animal que difere dos 
outros animais em duas caraterísticas muito im-
portantes: a inteligência e a vontade.

 São duas qualidades que nascem connosco, 
mas necessitam ser desenvolvidas e aperfeiçoa-
das. Utilizamos uma parte muito pequena da nos-
sa inteligência, mas em relação à vontade, o Ho-
mem supera e demonstra um enorme potencial. 

O desenvolvimento da inteligência e da vonta-
de facilitarão a sua objetividade e lucidez sendo 
estas mais eficazes. 

Todos nós nascemos em igualdade de condi-
ções, todos nascemos com inteligência, só pre-
cisamos desenvolvê-la, por sua vez a vontade 
precisa ser avivada. 

8 FÉ

Para concluir esta abordagem sobre a emprega-
bilidade falta o último pilar que a sustenta - a Fé 
- esta depende de cada um, acredita-se ou não, 
pode-se contar ou não com ajuda suplementar e 
força superior!?

Só acreditar e esperar que as coisas aconteçam 
pode não ser a solução para atingir o pretendido, 
temos que ter consciência de que tudo fizemos 
para sermos compensados naquilo que procura-
mos e dedicamos o tempo das nossas vidas.•

5 ALTERNATIVAS PARALELAS   EMPREENDER

Alternativas paralelas? 
Empreender/ Empreendedor?

Numa situação de desemprego continuado é 
imprescindível que se crie uma ”alternativa para-
lela” de forma a criar recursos que substituem a 
principal fonte de receita. 

É fundamental ter uma solução que ajude a 
estar ocupado e sem preocupações materiais 
nesse período menos positivo, mostrar flexibilida-
de para executar um outro tipo de função, ainda 
que diferente para a qual se dedicou parte da 
sua vida e executá-la com rigor e profissionalis-
mo. 

Caso isto aconteça com a devida naturalida-
de, a tranquilidade e serenidade serão realida-
des bem presentes, logo a realização pessoal 
será plena, mesmo numa área completamente 
diferente. O importante é “ saber-fazer” seja em 
que contexto for.

I

6 RELACIONAMENTO PESSOAL   NETWORKING

Para que o sucesso seja algo real e porque de 
facto é algo facilitador, ajuda que exista uma rede 
de contactos considerável que o ajude a executar 
os seus objetivos profissionais. 

 Nunca se deve perder uma oportunidade de 
conhecer pessoas, de trocar experiências e incluí-
-las no grupo de relacionamentos, pois poderão 
ajudá-lo futuramente.

I

OBSERVATÓRIO DE EMPREGABILIDADE DA EPATV:

 - Gabinete – piso 3 

Contactos:
EPATV - 253 322 016;

915655583;
Facebook – Grupo: Observatório da Empregabilidade da EPATV ;

empregabilidade@epatv.pt
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A Escola Profissional Amar Terra Verde participou, na passada 
quinta-feira, no primeiro workshop do projeto Novo Rumo a Norte & 
RIS3, que se realizou no IE Minho. Este workshop destinou-se a todos 
os intervenientes da sub-região do Cávado que subscreveram esta 
parceria e teve como principal finalidade aferir as potencialidades 
deste território. O projeto Novo Rumo a Norte visa facilitar o acesso à 
informação com valor estratégico para os agentes económicos da 
região – através de uma plataforma online e dos serviços das associa-
ções que integram a rede colaborativa – e assegurar um aconselha-
mento técnico de proximidade, o apoio especializado no desenho 
de candidaturas a programas comunitários e o acompanhamento 
do respetivo processo, até à conclusão do investimento ou da ação 
apoiados ao abrigo de programas de âmbito regional, nacional ou 
europeu. A par disto, o Novo Rumo a Norte potencia ainda a coesão 
da região, esbatendo as assimetrias e contribuindo para a melhoria 
dos indicadores sócio-económicos em toda a região Norte.

AmAr TerrA Verde 
no fomenTo Ao 

empreendedorismo
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A EPATV participou nos 
dias 17 e 18, a convite do Mi-
nistério da Educação, Ciên-
cia, Investigação e Desporto 
eslovaco, no debate político 
relacionado com a recente-
mente anunciada New Skills 
Agenda for Europe, no Palá-
cio dos Primados, em Bratisla-
va, na Eslováquia.

Neste debate, associa-
do a um workshop sobre a 
Educação de Adultos e o 
Emprego, organizado pela 
Associação Europeia para a 
Educação de Adultos - EAEA, 
da qual a EPATV é associada, 
pudemos conhecer os pon-

tos de vista e estratégias da 
Comissão Europeia, do Minis-
tério da Educação eslovaco, 
do Conselho Internacional 
para a Educação de Adultos 
– ICAE e da EAEA.

Foram ainda auscultadas 
as organizações representan-
tes do setor na Eslováquia e 
as suas principais preocupa-
ções e propostas para im-
plementação das medidas 
decorrentes desta estratégia 
europeia no país. Importa 
relembrar que a Eslováquia 
tem neste momento a res-
ponsabilidade de presidir ao 
Conselho Europeu.

EPATV no Debate Político
Adult Education & Employment
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Todos sabemos que os indivíduos constituem uma so-
ciedade, mas que a sociedade também formata os 
indivíduos. Cada vez mais assistimos e vivemos numa 
sociedade em que as pessoas se deixam moldar pelos 
ideais e vontades da esmagadora maioria. São poucos 
os que “saltam para fora da caixa” – os que agem, os 

que criam.

Todos temos sonhos, uns simples, outros mais comple-
xos de realizar e de alcançar. Independentemente dis-
so, são eles que nos fazem mover, caso contrário, a vida 
não teria sentido algum. A questão é que poucas são 
as pessoas que realmente passam as ideias para o pa-
pel, “arregaçam as mangas” e colocam “mãos à obra”. 
Acabam por utilizar o fator tempo ou financeiro para jus-
tificar a não realização dos mesmos, mas na verdade, a 
razão é que a maioria dos indivíduos se acomodam ao 
facilitismo e não se aventuram assim, ao que não lhes 
traz frutos no imediato. 

Como ex-aluna de uma Instituição que tão bem aco-
lhe os seus alunos, não poderia deixar de relatar um pou-
co da minha experiência, quer como aluna, profissional 
e acima de tudo, como jovem sonhadora.

É no Instituto Superior de Saúde do Alto Ave (ISAVE), 
que o meu sonho inicia com o ingresso no curso de Tera-
pia da Fala. Foram quatro anos de muito estudo, amiza-
des, diversão, que também faz parte, mas acima de tudo 
de muita aprendizagem permitindo-me a aquisição de 
conhecimentos com docentes excecionais e com uma 
vasta experiência. Contudo, este estudo/aprendizagem 
não terminou no final dos quatro anos de licenciatura. O 
estudo não tem limites e é algo que ainda me acompa-
nha dado que é fulcral para o meu crescimento, princi-
palmente, enquanto profissional. Terminada esta etapa, 
uma nova fase se avizinhava, mas sempre com a ideia 

Vanda Carneiro
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de que não seria fácil e que iria exigir árduo trabalho da 
minha parte.

Como qualquer jovem que termina uma licenciatura, o 
meu objetivo passava então por arranjar emprego o mais 
rapidamente possível, mas ficar de “braços cruzados” ou 
esperar que alguém intercedesse por mim, nunca foram as 
minhas máximas. Por esse motivo, tomei a iniciativa de es-
tabelecer protocolos com alguns Agrupamentos de Esco-
las de Braga em que numa fase inicial, me disponibilizava a 
aplicar rastreios gratuitos. Não tenho pudor em mencionar 
tal facto pois foi necessário passar por essa fase, para con-
quistar tudo o que tenho hoje. Desta forma, começo por 
alcançar os primeiros utentes e inicio a intervenção com os 
mesmos, nas respetivas escolas e numa clínica de estética, 
na qual detinha parceria. 

Nesse mesmo ano, surge a possibilidade de exercer fun-
ções numa clínica de fisiatria, também em Braga, onde, 
durante dois anos e meio, tive a oportunidade de adquirir 
uma vasta experiência em todas as áreas de intervenção 
da Terapia da Fala. 

Em 2015, sou convidada para trabalhar na AIA – Associa-
ção para a Inclusão e Apoio ao Autista, onde me mante-
nho até à data de hoje. É nessa altura que sinto uma von-
tade enorme de “saltar para fora da caixa”, ingressar num 
projeto que sempre imaginei e dada à significativa carteira 
de clientes que possuía, justificava-se a concretização do 
mesmo. Em novembro de 2015 inauguro o meu consultório, 
no centro da cidade de Braga. Confesso que existiram e 
continuam a existir momentos em que o medo apodera-se 
da mente e a ideia de fracasso surge, dada a minha con-
dição profissional como trabalhadora independente mas o 
sonho continua a falar mais alto…Sim, o sonho pois este foi 
o primeiro de muitos e mais estarão para vir.

Acima de tudo, o mais importante é AGIR E CRIAR com 
base num valor importante que sempre me acompanhou 
e continua a acompanhar: a Humildade!•
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Vanda Carneiro
Ex-aluna do ISAVE
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Ex-aluno da EPAT V, com 24 anos, 
estudou no curso técnico de 
restauração cozinha/pastelaria de 2011 
a 2013. 

Hoje, tem a cozinha da Tasca do 
Carregal a seu cargo. 

Leia a entrevista realizada durante o 
almoço num cantinho muito especial - o 
lagar.

Rafael  
  Atilano
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A EPAT V preparou-te para as 
exigências do mercado de trabalho?
Sim, claro que deu, nós temos muita preparação 
nas aulas, quer nas teóricas, quer nas práticas. Nas 
teóricas sabemos como funciona o mundo do tra-
balho, porque trabalhamos mais com a psicolo-
gia, saber como conviver e trabalhar com outras 
pessoas. Nas práticas trabalhamos sempre com as 
mesmas pessoas durante 3 anos, o que não am-
plia muito a realidade no mercado de trabalho, 
na relação com os outros.  
Em contrapartida, na fase dos estágios obviamen-
te que aprendemos muito, trabalhamos com pes-
soas diferentes e em sítios diferentes. 
Estagiei na Póvoa de Varzim e no Hotel do Eleva-
dor. Entretanto fiz um serviço, com colegas meus, 
para o chefe Bóia, em Lisboa na altura do natal, 
onde trabalhei com pessoas de todo o mundo. 
 Sem dúvida que me ajudou a saber enfrentar o 
mercado de trabalho e sempre fui bem prepara-
do e com o à vontade necessário para realizar os 
estágios. Levei sempre a ideia de fazer o meu me-
lhor, claro. Já tive falhas, mas é para isso mesmo 
que o estágio existe - não podemos aprender tudo 
na escola.

Como descreves o teu percurso na 
EPAT V?
Atribulado, muito atribulado! A pior altura foi no 
princípio do primeiro ano, queria desistir, porque 
por exemplo nas aulas teóricas era só “marrar, 
marrar, marrar” e nós pensamos “Cozinha é isto? 
Não, cozinha não é marrar!”.
Como incentivo, o chefe Vinagre, convidou-me 
para ir com ele 2 dias para o Hotel do Elevador, 
o que ajudou bastante, uma vez que nesses dias 
trabalhei em todas as estações da cozinha. 

Como foi o primeiro contacto com 
uma cozinha profissional?
Foi assustador! No início foi assustador, estava ha-
bituado ao fogão de casa e quando entrei numa 
cozinha enorme pensei: “Não, isto não pode ser 
verdade!” - mas foi nessa altura que senti que era 
isto que queria fazer, senão não estaria aqui hoje. 
[risos] Foi assustador de uma forma positiva. 
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O que surgiu depois da EPAT V?
Pensei: “Bem, eu tenho de procurar trabalho porque se 
estou parado vou perder a genica e a prática de estar 
na cozinha”. Não podia perder muito tempo. 
Surgiu uma possibilidade para uma churrasqueira, es-
tive como ajudante de cozinha, durante 4 meses. De-
pois tive uma grande oportunidade de chefiar numa 
cozinha em Vila do Conde, também durante 4 meses, 
acompanhado por outro chefe. Este último trabalho 
afigurou-se a 10 anos de aprendizagem, devido à ex-
periência que o meu colega possuía por ter passado 
por várias cidades.
Na escola aprendi a trabalhar e no trabalho descobri 
a paixão pela cozinha. 

Como nasceu esta oportunidade na 
Tasca do Carregal?
Entretanto estive desempregado até a EPATV me infor-
mar de uma oportunidade, que por acaso calhou no 
meu aniversário [risos], para chefe na Tasca do Carre-
gal, onde trabalho já há 1 ano e 8 meses. 
“Esta é a minha praia”, não pelo facto de ter a cozinha 
só para mim, mas porque é o meu estilo de cozinha. 
Não sou adepto de pratos fancy mas sim deste tipo de 

comida [refere enquanto aponta para os pratos que 
serviu – lasanha de bacalhau e empadão de alheira]. 
Quero dar às pessoas aquela sensação de “Já não co-
mia isto há tanto tempo…” 
Aqui produzo pratos em jeito caseiro, enquadrado no 
estilo da Tasca do Carregal, que nós apelidamos de 
tasca de senhoras [risos]. As pessoas sentem-se bem 
aqui, é uma tasca onde as pessoas podem desfrutar 
duma refeição num espaço que outrora foi um lagar.

Formação contínua ao longo da carreira 
é um ideal que apoias e segues?
Apoio mas infelizmente não sigo, queria ser formador 
mas por falta de tempo ainda não me surgiu oportunida-
de, é o maior problema que nós, os de cozinha, temos.  

De que forma encontraste inspiração 
no teu avô, para seguir esta carreira?
Até ao meu 9º ano não sabia o que queria fazer, sem-
pre cozinhei em casa mas nunca pensei no assunto 
até que soube da existência do curso em Vila Verde. 
Aproveitei a oportunidade de estudar nesta área, por-
que também parte da minha família seguiu hotelaria, 
desde chefe pasteleiro nos cruzeiros, chefe dos cama-
reiros e chefe de toda a tripulação de vários navios.
 O meu avo já serviu os reis de Espanha e a Rai-
nha de Inglaterra à cerca de 60 anos atrás o que 
acabou por ser uma inspiração para mim, apren-
di muita coisa e tirei muitas dúvidas com ele.  

Daqui em diante, o que reservas para o 
futuro?
Neste momento estou bem como estou, a partir do mo-
mento em que sentir necessidade de mudar aí sim vou 
procurar e lutar por outros objetivos. 
Tenho um grande sonho de vida que é unir as minhas 
duas paixões - a cozinha e as bicicletas. Bicicletas é 
uma grande paixão minha, já treino desde 2009 downhill 
esta ideia de união para já fica no meu pensamento as-
sim como a minha receita Lasanha de Bacalhau [risos]. 

Se pudesses deixar uma mensagem aos 
futuros aspirantes de cozinha, o que 
dirias?
Não cometam os mesmos erros. Quando um professor 
nos repreende, temos de ouvir e reter a mensagem, 
porque não vale a pena remar contra a maré - não nos 
leva a lado nenhum. Trabalhar a fundo para no final 
do ano “não ficarem às aranhas”. Só gostava que me 
tivessem dito isso, seria totalmente diferente. 
Não ter medo da cozinha, se é disso que gostamos, não 
devemos ter medo.•
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Estava eu no sétimo ano,
num fim de semana,
estava no Skype a falar com amigas,
deitada na minha cama.
Apresentaram-me um rapaz,
que até achei interessante.
(…)
Ya, fiz um erro e depois?
Nunca mais me falou.
E passou-se um ano ou dois,
recebi uma mensagem estranha.
(…)
Descobri que era ele,
não sei como ainda me reconhecia.
Fez-me uma ameaça.
(…)
Ele sabia onde morava, onde parava
e com quem eu me dava.
(…)
Entrada nas férias de natal,
fui sair com amigas,
amigos e com a minha irmã.
Voltei para casa cedo
e bateram à porta às 4 da manhã,
era a polícia a estas horas.
(…)
Quando cheguei senti a pressão,
nada pairava de alegria
e comecei a chorar,
quando me falaram da fotografia.
Não sabia o que sentir,
uma mistura de emoção.
Era tão nova ainda
e já tinha uma depressão.
Fez-me fazer olhar de forma diferente,
doutro lado panorâmico,
eu com os meus 13 anos,
já tinha síndrome de pânico.
Tentei ajudar-me a mim mesma,
passava as noites nas borgas,
faltava às aulas
e envolvi-me nas drogas.
A ansiedade piorou,
já nao era aquela base.
Estava do piorio,
já nem saía de casa.
Passaram mais uns tempos,
nada em mim mudou,

e recebo outra mensagem,
o pesadelo voltou.

(…)
Recebi um pedido de amizade:
“As mamas de Amanda Todd”.

Nah, nao podia ser verdade.
Na foto de perfil,

ali em primeiro plano,
os meus seios à mostra,

para todo o ser humano.
Chorei todas as noites,

sentia nojo do meu peito,
perdi todos os amigos

e perdi todo o respeito.
(…)

Experimentei beber veneno,
sentia-me corajosa e contente,
dentro de mim estava a arder,

abri um sorriso bem aberto,
ao saber que estava a morrer.

Fui levada de urgência,
estava mais fraco o meu coração,
mas ainda conseguiram a tempo,

de me fazer a desintoxicação.
Voltei a casa bem

e voltei às redes sociais
e vi género de bocas do tipo:

“Devia ter bebido mais”.
Hoje é dia 10 de Outubro,

relembro todo o meu passado.
Culpei-me por erros,

que nem eu sabia que tinham passado.
E se essas pessoas inúteis,

desejavam tanto que eu fosse,
a data que está na minha campa

é dia 10 de Outubro de 2012.

Esta história é para aqueles que já passaram pelo 
mesmo

e para aqueles que ficam calados.
Peçam ajuda a alguém,

que de certeza serão ajudados.
Peço a todos compreensão

e que estejamos todos no mesmo feeling.
E ajudem-me a dizer

STOP AO BULLYING!

Amanda Diogo Cruz
(curso profissional de  

Cozinha/Pastelaria 1º ano)

https://youtu.be/tnYiFu4QPPM
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A EPATV participa numa parceira interescolar 
no âmbito de um projeto ERASMUS+ cujo tema é: 
“Refugees and Migrants seeking their future in the 
United Europe (past-present-future)”. O projeto versa 
sobre, quiçá, um dos temas mais debatidos na Eu-
ropa presentemente: o dos refugiados que chegam 
diariamente ao espaço europeu em busca de se-
gurança ou melhores condições de vida, deixando 
para trás uma vida destruída pela guerra ou discri-
minação, pela miséria e pela fome.

Assim, a primeira reunião do projeto, de tipologia 
Joint Staff Training Event, decorreu em Mitilini, na ilha 
de Lesbos, no Norte da Grécia Oriental. Aqui, houve 
oportunidade de conhecer os resultados da eleição 
do melhor logótipo desenhado pelos alunos das 
escolas parceiras, tendo sido, desta vez, a EPATV a 
apresentar a proposta eleita por maioria e que será 
o logótipo oficial do projeto para o próximo triénio. 

Adicionalmente os representantes das instituições 
parceiras assistiram a vários workshops, quer subordi-
nados à gestão do projeto, quer às ferramentas TIC 
a utilizar e, também, relacionados com a temática 
do projeto - Salvamento de Refugiados (apresenta-
do pela Guarda Costeira Helénica), Acolhimento de 
grandes números de refugiados e Boas práticas no 
ensino.

O workshop que a Guarda Costeira Helénica 
organizou esclareceu alguns detalhes que não nos 

estão acesíveis pelos canais de informação massi-
ficada, tal como o facto dos coletes de salvação 
que os refugiados usam e são vendidos por trafican-
tes turcos, terem papel como enchimento e de, na 
realidade, não flutuarem. Ou o facto dos refugiados 
não trazerem mais do que a roupa que vestem 
para que os barcos (com lotação de 10 pessoas) 
possam transportar as 75 e 80 pessoas que normal-
mente trazem, engordando assim o rendimento dos 
traficantes que organizam esta travessia. Em último 
lugar é de mencionar com orgulho o muito apreço 
demonstrado pelas autoridades costeiras gregas em 
relação ao trabalho dos congéneres portugueses 
no terreno.

Houve ainda oportunidade de visitar o Campo 
de Refugiados do Município de Mitillini. Nesta visi-
ta contactou-se a realidade crua (e cruel) deste 
problema que tem assolado a Europa mas, também 
a existência de diversas organizações no terreno 
que auxiliam estes expoliados de guerra, entre estas 
conta-se uma ONG portuguesa - Plataforma de 
Apoio aos Refugiados.

 Por último, realizou-se uma visita a um navio da 
Guarda Costeira Helénica utilizado nas patrulhas e 
salvamentos, em que houve oportunidade de ver e 
utilizar os equipamentos de visão noturna e térmica 
utilizados no decurso dos salvamentos de refugia-
dos.

A EPATV e os 
Refugiados 
na Europa: 
Solidariedade e 
Conhecimento

No âmbito de uma parceira estraté-
gica interescolar Erasmus+ intitulada 
“High School Dropout One is too Many” 
composta por dez países: Turquia (coor-
denador), Bulgária, Chipre, Grécia, Itá-
lia, Letónia, Lituânia, Noruega, Reino 
Unido e Portugal, a Escola Profissional 
Amar Terra Verde participou numa reu-
nião transnacional de projeto em Oslo, 
Noruega, entre 18 e 22 de setembro.  

Esta parceria visa combater o aban-
dono escolar pela partilha de expe-
riências entre escolas parceiras, de-
senvolvendo novas abordagens e 
metodologias que possibilitarão a ela-
boração de um manual de boas prá-
ticas que possibilite no futuro a erradi-
cação deste fenómeno das escolas 
europeias e a melhor compreensão 
das razões por trás do mesmo.

O programa incidiu sobre a análise 
do estado da arte no país anfitrião, as-

sim como, no caso particular da escola 
parceira, havendo ainda lugar para  a 
comparação de resultados entre par-
ceiros e avaliação das medidas acor-
dadas em sede de projeto entre par-
ceiros, tendo sido o balanço bastante 
positivo, face aos resultados apresen-
tados. Também se perspetivaram as 
medidas a aplicar neste que será o 
último ano letivo da parceria. Os par-
ticipantes participaram, ainda, numa 
formação de mediação e gestão de 
conflitos, área em que a escola anfitriã 
detém larga experiência e tradição. A 
comitiva foi recebida pela Presidente 
da Câmara da cidade de Oslo, tendo 
debatido os progressos e avanços na 
área do projeto.

O balanço foi extraordinariamente 
positivo no sentido de perspetivar a 
gestão do fenómeno numa linha tem-
poral que se alarga ao futuro.”

EPATV na primeira linha 

do combate ao abandono 

escolar
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A EPATV participou em outubro na primeira reu-
nião da parceria estratégica Erasmus+ “Female and 
Racial Equality Ever (FREE)” que decorreu em Ladis-
poli, Itália e que inclui quatro países: Itália (Coorde-
nador), Espanha, Portugal e Turquia.

Esta reunião que foi de coordenação incidiu, es-
pecificamente, sobre a discussão das metodolo-
gias utilizadas em cada uma das escolas no senti-
do de promover a igualdade de género e de raça, 
assim como planear as atividades a desenvolver 
futuramente que decorrerão de mobilidades de 
curto termo envolvendo alunos e que assentarão 
na promoção da igualdade, no combate à violên-
cia de género, ao mesmo tempo que, promovem 
a interculturalidade e o trabalho colaborativo em 
equipas de nacionalidade mista. Este projeto visa 
uma abordagem de índole inclusivista, igualitária 
e de não-violência mas, também, a promoção da 
aprendizagem das línguas, das novas tecnologias, 
metodologias inovadoras que conduzam a melho-
res resultados que possibilitem melhorar a estatística 
neste campo.

Este é um dos novos projetos ERASMUS+, da ação 
2, a desenvolver em 2 anos e irá envolver alunos e 
colaboradores da EPATV, no sentido de uma melhor 
cidadania e partilha europeia.

EPATV na promoção 
transnacional da igualdade, 
com projeto ERASMUS+
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A Escola Profissional Amar Terra Verde participou, entre 
os passados dias 16 e 22 de Outubro, numa mobilidade 
transnacional de alunos em Chrudim, República Checa. 
O evento estava inserido nas atividades da parceria es-
tratégica entre escolas correspondente ao projeto Eras-
mus+ “NEVER - No Enemies Violence: Equal Rights”, que 
visa promover a não-violência e a sadia convivência en-
tre povos, raças e religiões, reforçando o diálogo, a par-
tilha de experiências entre escolas, o desenvolvimento 
do tema nos curricula, promovendo o espírito empreen-
dedor e criativo e de aceitação da diferença. Esta par-
ceria integra seis países: Eslováquia (o coordenador), 
Polónia, República Checa, Portugal. Itália e Turquia.

Desta mobilidade fizeram parte um grupo de 4 alu-
nos e dois professores, que participaram em diversas 
atividades de sobeja importância cultural e educati-
va, designadamente um diálogo com representantes 
eclesiásticos no sentido de estimular o diálogo interreli-
giões, com representantes das autoridades locais, uma 
visita a um núcleo museológico subordinado ao tema 
de uma aldeia destruída pelas forças de ocupação ale-
mãs na Segunda Guerra Mundial e, também workshops 
diversos visando a integração dos alunos participantes. 

A promoção da interculturalidade, a aceitação da di-
ferença e do diálogo foram uma constante, em para-
lelo com a vivência de experiências genuínas e únicas 
com alunos de outras nacionalidades que possibilita-
ram aos participantes a oportunidade de trabalharem 
de forma colaborativa em grupos internacionais. Sen-
do a língua oficial do projeto o inglês, todos os alunos vi-
ram acrescida a sua motivação para o estudo linguístico.

No tocante aos docentes, estes discutiram for-
mas de integrar estas valências nos curricula em vi-
gência, de desenvolver novas metodologias peda-
gógicas de abordagem dos temas que promovam 
a  integração, a tolerância, a inclusão e a inovação.

O regresso da equipa participante trouxe na bagagem no-
vos horizontes com planos de implementação, e o desejo de 
promover o debate nas temáticas discutidas aproximando-o 
ao poder político executivo, assim como, às entidades esta-
tais, ou não, vocacionadas para a área temática do projeto.”

Alunos 
da EPATV 
voaram até 
à Republica 
Checa para 
participar 
no projeto 
ERASMUS+ 
sobre a 
promoção do 
diálogo entre 
povos contra 
a violência e a 
discriminação
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A EPATV no âmbito do seu plano de ação euro-
peu, assumiu a estratégia de proporcionarr à sua 
comunidade escolar (e não só) o contacto com 
realidades distintas do mundo atual, por intermé-
dio, designadamente, de projetos que abordem 
temas de pertinência social e económica a di-
versos níveis ( do local ao internacional, passando 
pelo europeu) e que promovam a integração, o 
sucesso escolar e profissional, a tolerância entre 
outros tópicos.

 Neste ano letivo, a instituição viu aprovadas 4 
candidaturas de que é parceira no âmbito do Pro-
grama Erasmus+, mais especificamente da Ação 
Chave 2 - respeitante a parcerias estratégicas en-
tre escolas.

Assim, a acrescer aos projetos ainda em vigên-
cia, que abordam os temas do abandono escolar 
e da Tolerância, tendo este último sido distinguido 
com um Selo Europeu de Qualidade - no âmbito 
da plataforma europeia E-Twinning, há ainda a 
considerar os seguintes projetos Erasmus+ Ação 
Chave 2:

 - Refugiados e Migrantes à procura do seu futuro 
na UE (passado-presente e futuro);

- Igualdade de Género e Racial;
- Impulsiona o Verde - Promoção do Desenvolvi-

mento Sustentável.

Estes projetos, de importância fulcral e muito 
atuais, contribuirão decisivamente para a contex-
tualização da instituição, da região e do país no 
sentido de melhor compreender os recentes acon-
tecimentos sociais a jusante da situação vivida no 
Médio Oriente. Também aspetos tão importantes 
como a promoção da igualdade na sociedade 
contemporânea e o enquadramento e a promo-
ção de novas estratégias de sustentabilidade. 

Estes projetos   desenvolver-se-ão, respetivamen-
te por 36, 24 e 36 meses, estando já em funciona-
mento, esperando-se até meados de dezembro 
realizar as primeiras reuniões de coordenação re-
ferentes a cada um, no sentido de consolidar e 
acertar estratégias, responsabilidades e o calen-
dário definitivo.”

KA2
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ceria interescolar no âmbito 
de um projeto ERASMUS+ cujo 
tema é: “Boost Your Green”. O 
projeto debruça-se sobre um 
dos temas mais pertinentes na 
atualidade - a redução de resí-
duos e a atitude das instituições 
e cidadãos face à reciclagem, 
redução de consumo energé-
tico, opção pelo renovável e 
sustentável no sentido de sen-
sibilizar e formar os “homens 
e mulheres” do amanhã mas 
também de melhorar as práti-
cas nas escolas parceiras, de-
signadamente, mediante tro-
cas de boas práticas.

Assim, a primeira reunião do 
projeto, de tipologia Transna-
tional Meeting, decorreu em 
Le Havre, Normandia, França. 
Aqui, houve oportunidade de 
agendar as próximas mobilida-

des com alunos, planear ativi-
dade, objetivos, distribuir tare-
fas e definir datas limites para o 
projeto que decorrerá no próxi-
mo triénio.

Adicionalmente os represen-
tantes das instituições parceiras 
assistiram a workshops, quer su-
bordinados à temática da ges-
tão do projeto, quer às ferra-
mentas TIC a utilizar e, também, 
relacionados com a temática 
do projeto e intercâmbio de 
boas práticas.

Houve ainda oportunidade 
de visitar a estação de tria-
gem de resíduos recicláveis de 
Le Havre - VEOLIA. Nesta visita 
contactaram-se as novas tec-
nologias de separação e tria-
gem dos resíduos recicláveis 
recolhidos e, posteriormente 
expedidos para tratamento na 
indústria especializada.

EPATV  
em Parceria 

Interescolar Erasmus+, 
em França
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A EPATV no âmbito do seu plano de ação europeu, 
assumiu a estratégia de proporcionar à sua comuni-
dade escolar (e não só) o contacto com realidades 
distintas do mundo atual, por intermédio, designada-
mente, de projetos que abordem temas de pertinên-
cia social e económica a diversos níveis ( do local ao 
internacional, passando pelo europeu) e que promo-
vam a integração, o sucesso escolar e profissional, a 
tolerância entre outros tópicos, em paralelo com a 
diversidade linguística e a aproximação ao mercado 
europeu.

Neste ano letivo, a instituição viu aprova-
das 4 candidaturas de que é parceira no 
âmbito do Programa Erasmus+, mais es-
pecificamente da Ação Chave 2 - res-
peitante a parcerias estratégicas entre 
escolas.

Assim, a acrescer aos projetos ainda 
em vigência, que abordam os temas 
do abandono escolar e da 
tolerância, tendo este 
último sido distinguido 
com um Selo Europeu de 
Qualidade - no âmbito 
da plataforma europeia 
E-Twinning, há ainda a 
considerar os seguin-
tes projetos Eras-
mus+ Ação Chave 
2:

 - Refugiados e Migrantes à procura do seu futuro na 
UE (passado-presente e futuro);

- Igualdade de Género e Racial;
- Impulsiona o Verde - Promoção do Desenvolvimen-

to Sustentável.

Estes projetos, de importância fulcral e muito atuais, 
contribuirão decisivamente para a contextualização 
da instituição, da região e do país no sentido de me-
lhor compreender os recentes acontecimentos so-
ciais a jusante da situação vivida no Médio Oriente. 

Também aspetos tão importantes como a 
promoção da igualdade na sociedade 
contemporânea e o enquadramento 
e a promoção de novas estratégias de 
sustentabilidade. 

A EPATV também tem em funciona-
mento 2 projetos de mobilidades de está-
gios internacionais, sendo que no passado 

ano letivo teve em mobilidade trans-
nacional mais de 100 alunos e 

colaboradores, assim como 
está a terminar dois proje-
tos de parceria (com pro-
fessores e alunos) com di-
versos países tais como a 

Grécia, Polónia, Reino 
Unido, Eslováquia, Itá-
lia. Turquia e Chipre.

ERASMUS+ faz parte da cultura EPATV
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Com a chegada do frio, devemos ter a preocupação de nos adaptarmos a esta realidade. O frio tem efeitos diretos 
sobre o nosso organismo. Assim, é fundamental tomarmos medidas preventivas de forma a que possamos lidar com 
esta situação da melhor forma possível.

Deixamos aqui algumas dicas:

 Vestuário
• Cubra as extremidades (mãos, pés, cabeça);
• Use roupas folgadas e calçado adequado à temperatura ambiente, protegendo as extremidades; 
• Não use roupas justas: dificultam a circulação sanguínea;
• Use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa;
• Use roupas de algodão e fibras naturais.

 Alimentação
• Coma com mais frequência: encurte as horas entre as refeições;
• Coma mesmo que não sinta muita fome, em especial sopas e bebidas quentes (leite, chá);
• Se a sua saúde o permitir, inclua na sua alimentação alimentos calóricos como chocolates, azeite, frutos secos;
•  Abstenha-se de produtos nocivos como o cigarro, bebidas alcoólicas e drogas;
• Comer alimentos ricos em vitaminas e sais que protegem contra infeções;
• Evite bebidas alcoólicas - causam aquecimento mas provocam vasodilatação com perda de calor e arrefecimento do   

 corpo. 

 Precauções ao ar livre
• Quando a temperatura baixa muito e se há muito vento, procure um local baixo e abrigado; 
• Se tiver que sair, faça-o de forma breve, protegendo-se com roupa adequada não apertada;
• Procure manter-se seco dado que o corpo arrefece rapidamente com a humidade;
• Se tiver que realizar trabalho com muito esforço, proteja-se com roupa adequada e vá doseando o esforço;
• Evite caminhar sobre o gelo devido ao risco de lesões por queda.

 Outras recomendações
• Evite o contacto com outras pessoas doentes;
• Evite entrar e permanecer em locais fechados e com grande concentração de pessoas, onde se transmitem   

 os vírus, em particular, a gripe.•

Fonte: DGS

Não se esqueça, a Prevenção, é sempre a melhor solução…

Frio Clara Sá
Responsável de HST e HACCP
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Francisco Rodrigues
Docente da EPATV
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A possibilidade de se desenvolver investigação no ensino su-
perior tem como propósito solidificar os conhecimentos transmi-
tidos e adquiridos aos estudantes nos vários ciclos de estudos. 
Investigar no ensino superior permite integrar horizontalmente 
todo um conjunto de atividades de pesquisa e de procura de 
um conhecimento que orienta a prática profissional na área 
das tecnologias da saúde. 

O primeiro desafio do ensino superior é potenciar a aprendi-
zagem na prática sistemática da investigação científica, onde 
o pensamento crítico emerge e a transmissão de competên-
cias tem maior aplicabilidade e cientificidade. 

Alguns autores estabeleceram uma divisão entre ciência 
fundamental e ciência aplicada. Ao passo que a primeira pro-
cura produzir conhecimento de base para melhor compreen-
der a realidade, a segunda destina-se a criar conhecimento 
direcionado para a prática e aplicação. Contudo, esta é uma 
visão ainda muito discutível e sem consenso no seio da comu-
nidade científica. 

É reconhecido que no contexto da sociedade atual, a ciên-
cia aplicada encontrar-se-á mais próxima do cidadão do que 
a ciência fundamental, na medida que, em muitas ocasiões, a 
ciência aplicada está relacionada com o conceito de tecnolo-
gia que determina o grau de transformação e adaptabilidade 
entre a criação de algo novo e o sujeito. 

O ISAVE enquanto instituto superior politécnico priva de um 
Centro Interdisciplinar de Ciências da Saúde (CICS) que integra 
um conjunto de docentes de várias áreas, com vista a desen-
volver projetos de investigação no domínio da saúde. Este con-
templa várias linhas de pesquisa, desde projetos que se centram 
em estudos de variáveis biológicas até psicossociais associadas 
à saúde e bem-estar das pessoas, bem como estudos de cariz 
tecnológico em que se testam materiais/ equipamentos na re-
cuperação de algumas condições patológicas. 

Assim sendo, a investigação no ISAVE permite a criação e 
desenvolvimento de um pensamento científico que molda e 
rege as práticas profissionais no domínio da saúde.•

João Neves Silva
Docente do ISAVE

InvestIgar no 
  ensIno superIor
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A saúde é definida como um 
estado de “completo” bem-estar 
físico, mental e social, e não ape-
nas como ausência de doença ou 
de enfermidade. A preservação do 
melhor estado de saúde possível 
constitui um dos direitos fundamen-
tais de todos os seres humanos, sem 
distinção de “raça”, religião, ideo-
logia política e condição económi-
ca ou social. A promoção e a pro-
teção da saúde constituem direitos 
para todas as pessoas (OMS, 1946).

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (1946), o indivíduo 
é conceptualizado como um ser 
biopsicossocial, ou seja, é influen-
ciado ao nível da sua saúde por 
aspetos biológicos, psicológicos e 
sociais. Também reconhece que a 
saúde não é um estado de ausên-
cia de doença e que a proteção 
da saúde é um direito para todas 
as pessoas.

Além disso, de acordo com o 
ponto 1 do artigo 64º da Consti-
tuição da República Portuguesa, 
todas as pessoas têm o direito à 
proteção e promoção da saúde 
(Canotilho & Moreira, 2008). O direi-
to à proteção e promoção da saú-

de é, então, inequivocamente um 
direito inalienável.

Neste sentido, instituições de 
Saúde e de Ensino que reconhe-
çam o direito à proteção da saúde 
e incorporem a noção de saúde 
numa perspetiva holística, consi-
derando a dimensão psicológica 
e social do indivíduo contribuirão 
para um maior bem-estar individual 
e social.

Reconhece-se que apenas se 
poderá contribuir para a promo-
ção de um ensino de qualidade 
quando atendermos às diferentes 
abordagens de saúde e dimensões 
dos indivíduos. É uma forma de 
contribuir para a saúde social, de 
um país e das estruturas subjacen-
tes à organização social.

Partilho da convicção de que 
é possível mudar o mundo à luz 
do conhecimento e que o conhe-
cimento é também produto da 
mudança social. Estudar a saúde/
doença numa perspetivo inter-
secional é também uma forma 
de acrescentar conhecimento à 
produção científica e à realidade 
social. Também se deve abordar 
as conceções de saúde/doença 

atendendo às especificidades dos 
grupos, nomeadamente das crian-
ças, jovens, adultos e pessoas ido-
sas.

Estudar saúde segundo esta 
perspetiva holística é falar de em-
patia, de compreensão. É falar de 
doença - não segundo uma pers-
petiva individual, que localiza o 
problema no indivíduo -, mas atra-
vés de uma abordagem mais impli-
cada com as pessoas e compro-
metida com a justiça social.

Deste modo, o ISAVE enquan-
to instituição de ensino superior 
preconiza o direito à saúde como 
um direito inalienável, dessa forma 
centra o ensino na Saúde a partir 
de diferentes cursos (e.g., Enferma-
gem, Fisioterapia, Prótese Dentá-
ria, Gerontologia, Serviço Familiar 
e Comunitário, Termalismo e Bem 
Estar, Gerontologia e Bioanálises 
e Controlo) segundo essa mesma 
perspetiva holística, produzindo 
conhecimentos situados e compro-
metidos com a saúde e a mudan-
ça e justiça social.•

Liliana Rodrigues
Docente do ISAVE

Saúde
e direito
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O stress é, segundo a Agência Euro-
peia de Segurança e Saúde no Traba-
lho, a segunda causa mais frequente 
de problemas de saúde relacionados 
com o trabalho, sendo um dos princi-
pais problemas no setor educacional. 
Sabe-se que a profissão docente é uma 
das que apresenta níveis mais elevados 
de stress, estando por isso mais propensa 
a desenvolver Burnout - termo utilizado 
para definir o fenómeno, prolongado 
no tempo, de fadiga física e psicológi-
ca de uma pessoa em relação ao seu 
trabalho. A profissão docente é consi-
derada por vários autores uma profissão 
altamente stressante e desencadeado-
ra de emoções negativas, habitualmen-
te associadas a alterações fisiológicas 
patogénicas, psicológicas e compor-
tamentais. O stress relacionado com 
o trabalho ocorre quando as pessoas 
consideram que as exigências do traba-
lho excedem a sua capacidade de as 
gerirem ou controlarem. A forma como 
cada um perceciona as exigências e a 
sua capacidade de lidar com elas afe-
ta a sua reação, gerando uma situação 
de stress mais ou menos suportável pelo 
trabalhador. O stress relacionado com o 
trabalho pode gerar consequências ne-
gativas a longo prazo, tanto para os tra-
balhadores como para as instituições. 

Educadores
Resilientes,
Educandos
Resilientes

Joana Gomes
Serviço de Psicologia e Orientação

A resiliência é um dos recursos pessoais mais 
importantes para lidar com situações de stress 
no contexto de trabalho. A resiliência pode ser 
definida como a capacidade de adaptação 
ou recuperação face a uma adversidade, mu-
dança ou conflito. A resiliência é um processo 
dinâmico e varia, por isso, ao longo do tempo.

Educadores resilientes apresentam carate-
rísticas como:
- Acreditam que têm controlo sobre a sua situa-
ção e sobre a sua vida;
- Permanecem otimistas independentemente  
das dificuldades;
- Analisam as razões que estão subjacentes a 
uma determinada situação e tentam aprender 
com ela;
- Sentem-se estimulados por novos desafios;
- Aceitam a mudança.

A investigação tem demonstrado que pes-
soas resilientes são mais capazes de lidar com 
os fatores que geram stress no seu contexto de 
trabalho, estando mais recetivas a novas expe-
riências e desafios, mais flexíveis à mudança e 
mais estáveis emocionalmente quando con-
frontadas com a adversidade. 

Tornar os educadores mais resilientes signifi-
ca atuar em três áreas primordiais: aumentar o 
bem-estar dos trabalhadores e das instituições, 
reduzir o stress dos trabalhadores e das institui-
ções e melhorar a qualidade dos cenários edu-
cativos.

Embora não seja muitas vezes possível con-
trolar as adversidades que acontecem na 
nossa vida, podemos controlar a forma como 
reagimos a elas. É consensual que as pessoas 
podem aprender a tornar-se mais resilientes 
através da utilização de estratégias adequa-
das que visem o desenvolvimento de diversas 
competências.

Como posso desenvolver a minha resiliên-
cia?
- Desenvolver uma perspetiva otimista;
- Desenvolver um discurso interno positivo;
- Desafiar pensamentos negativos;
- Aprender técnicas de relaxamento e mindful-
ness;
- Desenvolver um locus de controlo interno;
- Melhorar as competências de resolução de 
problemas;
- Aprender a estabelecer objetivos;
- Treinar a assertividade;
- Adotar estilos de vida saudáveis. •
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De acordo com a Constituição da 
República Portuguesa “todos têm di-
reito à cultura Física e ao Desporto” 
(CRP, Artº 79, nº 1). Cabe ao Poder 
Central e ao Poder Local articular e 
compatibilizar intervenções que se re-
percutam, direta ou indiretamente, no 
desenvolvimento da atividade física e 
do Desporto num quadro descentra-
lizado de atribuição de funções (Lei 
5/07, Artº 5 nº 1). 

O Desporto circunscreve todas as 
formas de atividade física que, organi-
zada ou espontânea, visa a expressão 
ou melhoramento da condição física 
e psíquica bem como o desenvolvi-
mento das relações sociais e/ou a ob-
tenção de resultados na competição 
a todos os níveis” (Carta Europeia do 
Desporto, Artº 2, nº1).

No dia 31 de dezembro de 2012 a 
Câmara Municipal e a Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde estabeleceram 
um Protocolo de Gestão e Exploração 
do Complexo de Lazer e das Piscinas 
da Vila de Prado preconizando e in-
crementando a participação despor-
tiva.

O Plano Estratégico Nacional do 
Turismo prioriza 10 produtos turísticos 
em Portugal conferindo ao turismo de 
natureza a 4ª prioridade. Antecipa-se 
um crescimento anual de 5% nos pró-
ximos anos. Os principais mercados 
emissores de turismo de natureza a 
nível europeu são a Alemanha, Reino 
Unido, Holanda, Escandinávia, França 
e Itália representando 91% do merca-
do europeu .

A edição da Meia Maratona dos 
Namorados de 2016 (primeira edição) 
decorreu excedendo todas as pre-

Óscar Lopes
Coordenador da lazer Vila Verde, do 

Programa de Desporto para Todos EPATV e 
da Rede Desportiva Local Amar Terra Verde

Agir e
Criar

Desporto

visões de participação (750 partici-
pantes). Os testemunhos dados por 
atletas de referência sustentam e en-
corajam a realização da Meia Mara-
tona dos Namorados de 2017. 

A Meia Maratona dos Namora-
dos... O que é?

A Meia Maratona dos Namorados 
é uma atividade de natureza despor-
tiva, na modalidade de Atletismo, 
organizada, no âmbito do Programa 
Nacional de Desporto para Todos, 
pela Rede Desportiva Local Amar 
Terra Verde/Grupo Amar Terra Verde 
em parceria com o Município de Vila 
Verde, com o apoio do Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude e 
outros parceiros/patrocinadores.

A Meia Maratona dos Namorados 
constitui um tributo à felicidade! O 
Evento está enquadrado no Mês do 
Romance e pretende promover Vila 
Verde, o seu território, as suas gentes, 
o lazer, a recreação, a saúde, as re-
lações sociais, o romance assumindo 
um cariz social a favor de estudantes 
do ensino superior através de bolsas 
de estudo.

A Meia Maratona dos Namora-
dos... Como é? 

A Meia Maratona dos Namorados 
é a “Corrida mais Romântica do Mun-
do”! Disponibiliza trabalhos de expres-
são e/ou representação de excertos 
românticos bem como a expressão 
musical romântica na partida, ao lon-
go do percurso e na chegada. 

Disponibiliza a expressão plástica 
e trabalhos e artesanato com mo-
tivos românticos. Os percursos são 

definidos com o grau de exigência 
associada à da Meia Maratona (21 
097,5m). Prevê-se também uma cor-
rida de 7,5 km e uma caminhada de 
5 km.

A Meia Maratona dos Namora-
dos... Quando é?

A Meia Maratona dos Namorados 
realizar-se-á no dia 26 de fevereiro de 
2017, enquadrada na programação 
do Mês do Romance, em Vila Ver-
de – Distrito de Braga – Portugal com 
a partida e a chegada na Avenida 
António Sérgio (em frente à Câmara 
Municipal de Vila Verde).

A Meia Maratona dos Namora-
dos... Para quem é?

A Meia Maratona dos Namorados 
é para os românticos e para os que 
acreditam no romance entre pes-
soas, entre instituições, entre culturas, 
entre cidades e entre países e pra to-
dos os que praticam e/ou competem 
na modalidade de atletismo (corrida 
ou caminhada).

A Meia Maratona dos Namora-
dos... O que oferece?

A Meia Maratona dos Namorados 
oferece a possibilidade de participar/
interagir numa corrida ou caminhada 
romântica, a possibilidade de “co-
municar” com a região mais “verde” 
do país: os seus rios, montanhas, pai-
sagens, gastronomia, recordações e 
monumentos. 

Permite o reforço da imagem de 
marca das empresas/instituições, 
parcerias criando notoriedade na as-
sociação à região “romântica”, ver-
de e pura.•
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Crie
atitudes
 AJA POR SI!!

Se quer, pode! Vontade repentina de calçar as 
sapatilhas, desejo incontrolável de cumprir objetivos 
e vontade de se desafiar cada vez mais. Os sintomas 
não mentem! Está na hora de agir! Mudar! Fazer algo 

por si! Se está a começar, aponte estas dicas!

O SEGREDO NÃO ESTÁ NA 
QUANTIDADE DE TREINO, MAS SIM NA 
METODOLOGIA CERTA.

Revolucione o treino e os resulta-
dos vão aparecer!

APOSTE NA MUSCULAÇÃO
Para apresentar uma maior quan-

tidade d musculo na sua “armadura 
muscular” deverá concentrar-se es-
sencialmente nas fibras brancas, usa-
das no treino de força com menos 
de 12 repetições, uma vez que usam 
como combustível as reservas de gli-
cogénio. Desta forma, ao insistir na 
musculação para perder ainda mais 
gordura, também irá promover a for-
ça e a hipertrofia do tecido muscular 
e, ao potenciar ao máximo o seu de-
senvolvimento muscular, maior será 
o seu dispêndio energético e meta-
bólico conseguindo superar o consu-
mo face ao gasto da energia diária. 
Resultado: promove a diminuição da 

massa gorda e incrementa o cresci-
mento de musculo.

NÃO DISPENSE O CARDIO
O trabalho cardiovascular não 

pode ser sempre igual. Deve promo-
ver alterações, tais como os treinos 
intervalados, que favorecem a for-
mação da hormona de crescimen-
to. Este trabalho representa um vo-
lume de treino inferior ao trabalho 
contínuo, o que garante um menor 
desgaste osteoarticular face aos mo-
vimentos repetitivos próprios de um 
treino contínuo. Menos desgaste sig-
nifica menos tempo a treinar, ou seja, 
um menor catabolismo, o que lhe 
permite preservar mais músculo no 
seu corpo.

A VANTAGEM DO 2 em 1
O trabalho cardiovascular é impor-

tante para aumentar o seu consumo 
energético em determinado treino e, 

uma vez que é realizado de modo in-
tervalado, continuará a manter alto 
o consumo energético ao longo do 
dia e ainda acelera o seu metabolis-
mo. Desta forma, ao adicionar os dois 
tipos de treino no mesmo dia, estará 
a contribuir para a redução do se-
dentarismo habitual.

ESCOLHA A ORDEM CERTA
Se prefere aumentar o volume 

muscular, o cardio não deve ser a 
sua prioridade e poderá ser feito no 
final do treino de força: entre 10 a 
20 minutos de trabalho intervalado. 
Se preferir reduzir a percentagem de 
massa gorda, deverá realizar o traba-
lho de cardio alternadamente com o 
trabalho de força. Para aumentar a 
capacidade cardiovascular, faça o 
treino cardio antes do treino de for-
ça, embora deva alterar a ordem re-
gularmente. Evite passar os 45 minu-
tos de treino de forma regular.

CARDIO E FORÇA PARA PERDER GORDURA!

Glória Lago
Docente da EPATV

Se não gosta de ginásio! Tem 
solução! 

TREINAR NA ÁGUA, NÃO TEM 
NADA A VER COM TREINAR A SECO. 
TIRE PARTIDO DISSO, ASSIM…

Nadar estimula a mente e per-
mite-lhe desenvolver a musculatu-
ra de forma integral. Ganha força, 
flexibilidade, resistência e veloci-
dade. Vai uma braçada?

UMA QUESTÃO DE GRAVIDADE
A gravidade na água diminui 

consideravelmente, um aspeto 
relevante para reduzir o impacto 
articular enquanto faz exercício 
neste meio. Se está a recuperar 
de alguma lesão ou quer deixar 
descansar as suas articulações, a 
água é uma boa opção.

O IMPORTANTE É RESISTIR
A água oferece uma resistên-

cia constante ao movimento. Esta 
resistência pode aumentar ou di-
minuir, dependendo da velocida-
de com que realizar os gestos dos 
exercícios e o material que utilizar. 
Por exemplo, se nadar com pés de 
pato e pala nas mãos, a resistên-
cia da água será maior do que se 
o fizesse sem estes elementos.

CALOR OU FRIO
A temperatura da água atua 

como um termorregulador, o que 
ajuda a manter uma temperatura 
adequada fora da água, uma vez 
que todos os exercícios foram fei-
tos lá dentro.

NÃO EXISTE DOR
A água previne-o de lesões que 

poderia ter noutro tipo de ativida-
des, onde o impacto articular au-
menta.

GRANDES MELHORIAS
Pode melhorar as quatro qua-

lidades físicas dentro de água: 
flexibilidade, resistência, força e 
velocidade. Também é possível 
aumentar a sua tonificação mus-
cular e baixar a sua percentagem 
de gordura, tal, como em qual-
quer outra atividade desportiva 
bem estruturada, com o objetivo 
de ganhar saúde. Além disso, vai 
estar a melhorar e terá uma ativa-
ção da circulação.•
Bons Treinos!
Crie atitudes!!!

GINÁSIO… DEBAIXO DE ÁGUA!
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Nos últimos anos é crescente o 
número de pessoas a praticarem um 
desporto (amador ou profissional) ou 
uma atividade física com a finalidade 
de contornar o sedentarismo, com-
bater os problemas do quotidiano 
stressante e obter uma melhor saúde 
e qualidade de vida. Este novo para-
digma traz benefícios visíveis no dia-a-
-dia, mas também pode acarretar sé-
rios problemas de saúde. Estes surgem 
devido a uma prática desportiva que 
nem sempre é acompanhada de um 
controlo através de exames médicos 
e de uma orientação por um profis-
sional habilitado e, por isso, o que de-
veria ser uma atividade saudável po-
derá ser o precursor de lesões agudas 
ou o despoletar de patologias mais 
graves com tratamentos longos e dis-
pendiosos.

Atletas que não estejam ligados a 
Clubes ou Instituições que forneçam 
o serviço de um grupo de profissionais 
como o Médico, Fisioterapeuta, Pro-
fessor de Educação Física, Nutricionis-
ta e Psicólogo, normalmente não se 
prepararam adequadamente para a 
atividade que irão realizar. O proble-
ma é que a prática desportiva exige 
empenho, agregado à rotina de exer-
cícios, por vezes diários, que normal-
mente expõe a pessoa a sobrecargas 
articulares e posturais, a movimentos 
repetitivos e a consequente aplica-
ção de forças excessivas, tudo isto 
sem que as estruturas músculo-esque-
léticas, como as articulações, discos 
intervertebrais, meniscos, ligamentos, 
tendões e músculos, estejam prepa-
rados para estas novas dinâmicas 
biomecânicas do movimento e, por-
tanto, sendo comum o surgimento de 

lesões como cervicalgias, lombalgias, 
mialgias, tendinites, canelites, câim-
bras, estiramento e distensões mus-
culares, contusão, luxações, subluxa-
ções, fratura de stress, bursite, entorse, 
rutura de ligamentos, entre outras.

O que é a fisioterapia e como 
atua o fisioterapeuta desportivo? A fi-
sioterapia é a ciência que investiga, 
diagnostica, previne, trata e reabilita 
indivíduos com alterações cinéticos 
funcionais intercorrentes em órgãos 
e sistemas do corpo humano. Trata 
doenças geradas por distúrbios trau-
máticos, genéticos e patologias ad-
quiridas.

Fundamenta as suas ações em me-
canismos terapêuticos próprios, siste-
matizados pelo estudo da anatomo-
fisiologia, das patologias, da biologia, 
da microbiologia, da bioquímica, da 
biofísica, da biomecânica, da cinesia, 
da sinergia funcional, da fisiopatolo-
gia de órgãos e sistemas do corpo hu-
mano e das disciplinas comportamen-
tais e sociais.

Neste contexto surge o fisiotera-
peuta desportivo cujo principal obje-
tivo é o de prevenir, minimizar, contro-
lar, diagnosticar, tratar e reabilitar as 
lesões do sistema músculo-esqueléti-
co, sendo atualmente uma das princi-
pais áreas de atuação da fisioterapia.

A atuação do fisioterapeuta junto a 
atletas amadores ou profissionais, mas 
também desportistas em geral, visa a 
avaliação antes e durante o período 
de treinamento, identificando fato-
res de risco que possam ser corrigidos 
(como disfunções musculares, altera-
ções anatómicas e posturais, equipa-
mento desportivo inadequado, tipo 
de pisada ou treinamento excessivo) 

e desta forma propor e aplicar inter-
venções como exercícios específicos 
de coordenação, flexibilidade, agili-
dade, resistência, fortalecimento, pro-
priocepção e reequilíbrio muscular, 
estímulo da reeducação miofascial, 
correções posturais, ligaduras funcio-
nais, ortóteses, proteções contra con-
tacto, equipamentos adequados, en-
tre vários outros.

Como forma de tratamento, pode 
usar recursos como exercícios especí-
ficos para o gesto técnico da moda-
lidade desportiva ou recursos lumino-
sos, térmicos, elétricos, magnéticos e 
hídricos para estimular a cicatrização 
de lesões, alívio de dor, controle de 
inflamação tecidual e edema, remo-
ção de toxinas e radicais livres e recu-
peração músculo-esquelética. Pode 
realizar a regulação e dosagem do 
esforço físico para proteger o tecido 
lesado ao mesmo tempo que man-
tém o condicionamento físico duran-
te a recuperação. Pode ainda usar 
técnicas manuais (mobilizações e ma-
nipulações de tecidos e articulações 
e terapias miofasciais), bandagem 
funcional e “Dynamic Taping” ou trei-
no funcional, por exemplo.

O Curso de Licenciatura em Fisio-
terapia do Instituto Superior de Saúde 
do Alto Ave - ISAVE disponibiliza as 
mais inovadoras técnicas e equipa-
mentos para formar com rigor e exce-
lência profissionais com conhecimen-
tos teóricos e práticos, que qualifique 
a prestar cuidados de saúde nos vá-
rios domínios, dentre as quais a fisiote-
rapia no desporto.•

Gilvan Pacheco
Diretor do Curso de Licenciatura

em Fisioterapia do ISAVE

A IMPORTÂNCIA
DO FISIOTERAPEUTA
NA PRÁTICA DESPORTIVA
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duelo de bacalhaus
- com broa de milho

- com feijão preto e couve crocante
Chefe José Vinagre
Docente da EPATV

bacalhau
com broa 
Ingredientes:
- Bacalhau (4 Postas do Lombo bem demolhadas);
- 1 lt Azeite;
- 1 kg Cebola;
- 100gr Alho
- Louro (2 Folhas);
- 50 gr Coentros;
- 2 kg Batata cartão
- Pimenta q.b.;
- 300 gr Miolo de Broa;
- Sal q.b..

Confeção:
- Cortar as cebolas em meia lua e fazer uma cebolada 
com 3 dl de azeite, as folhas de louro ,a pimenta e o 
Sal. Cobrir com a cebolada o fundo da travessa;
- Com 3 dl de azeite “bringir” (não fritar) o bacalhau;
- Assar as batatas a 160 graus com sal grosso durante 
35 minutos;
- Seguidamente aquecer num tacho  4 dl de azeite e 
alho, ao qual se junta o miolo da broa desfeito e os 
coentro picados;
- Com este preparado, cobre-se o bacalhau e leva-se 
ao forno,  previamente aquecido a 170 ºC,  durante 15 
minutos;
- Amassar as batatas e saltear em azeite e alho picado 
grosseiramente.

bacalhau com
couve galega
crocante
com puré
de feijão preto
Ingredientes:
- 4 Lombos de bacalhau demolhado;
- 2 Dentes de alho;
- Pimenta de moínho q.b.;
- 0.5 Kg de Couve galega cortada em caldo ver-
de;
- 0.4 Kg de Cebola;
- 20 folhas de louro;
- 0.5 litro de azeite;
- 10 grs de sal grosso;
- 400 grs de feijão preto cozido;
- 100 grs de bacon em cubos;
- 200 ml de Óleo;
- 500 grs de Batata vermelha;
- Cominhos q.b..

Confeção:
- Retirar as peles e as espinhas de modo a obter 80 
lombos de bacalhau;
- Temperar os lombos com pimenta alho e azeite;
- Aquecer o óleo e fritar o bacon com a cebola 
pequena picada. Juntar o feijão preto e cozinhar 
lentamente 30 minutos, juntar cominhos e passar 
tudo a puré.
- Fazer uma cebolada, cortando a cebola em ½ 
lua, juntando-a numa frigideira com o azeite, sal e 
louro.
- Cortar as batatas em gaufrette e fritar;
- Fritar a couve galega na fritadeira em óleo bem 
quente, durante 30 segundos e colocar sobre pa-
pel absorvente, para retirar o excesso de gordura;
- Levar o bacalhau ao forno forte, regado com 
azeite e alho laminado durante 8 minutos.•
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Podemos afirmar que as pala-
vras Criar e Agir estão profunda-
mente ligadas à arte da Cozinha.

Pensemos nos significados des-
tas três palavras e a sua ligação 
aos nossos dias.
Agir – fazer alguma coisa; realizar;
Criar – produzir; desenvolver; gerar;
Cozinha – lugar onde se preparam 
alimentos; arte de preparar ali-
mentos; transformar...

 Como já dizia Jean Antheleme 
de Brillat Savari, um dos gurus da 
Gastronomia, “…diz o que comes 
e dir-te-ei quem és”.

O mundo mudou muito nos últi-
mos anos e continua a mudar em 
velocidade cruzeiro, e com ele a 
Cozinha, esse mundo em grande 
evolução. 

 É imprescindível o seu acom-
panhamento, a partilha de ideias 
e experiencias para darmos a co-
nhecer o nosso trabalho (escolas, 

profissionais, técnicos,..), pois não 
podemos ficar confinados a “ 4 
paredes” e, para isso, necessita-
mos de recorrer a todos os meios 
que temos ao nosso alcance, sen-
do que as novas tecnologias são 
essenciais. 

Hoje em dia, para Agir e Criar 
de forma eficaz e atual no mun-
do da cozinha, temos que estar 
atualizados, para não passarmos 
despercebidos, darmo-nos a co-
nhecer ao mundo e Criar o nosso 
próprio mundo, onde nos pode-
mos ajudar uns aos outros, pois não 
podemos esquecer que temos in-
teresses profissionais e objetivos co-
muns, e nesta tão famosa e bada-
lada crise, temos que Agir, unir e 
trocar ideias e “receitas”, criando 
e mantendo um grupo de discus-
são composto por pessoas com in-
teresses comuns. 

As redes sociais (facebook, 

twitter, instagram, blogs,…) estão 
hoje instaladas, possibilitando uma 
fantástica forma das ideias serem 
divulgadas e da integração de no-
vos elementos na procura de algo 
em comum. As entidades sociais 
geradas por este meio de comuni-
cação podem trabalhar também 
de forma a manter associações/
coletividades de ajuda e cola-
boração que, sem o uso da inter-
net, não seriam possíveis, devido 
à distância geográfica ou outros 
impedimentos, criando espaços 
próprios de discussão, debates e 
apresentação de temas variados.

Pois é, o mundo da cozinha já 
há muito que não está confinado 
ao que se passa numa cozinha de 
forma isolada, está num processo 
criativo acelerado, onde agir é im-
perativo.•

AGIR E CRIAR
na Cozinha

Alexandra Vilar
Docente da EPATV

Reza a história que os conceitos 
de estágio e idade do vinho eram 
sinónimo de bom gosto no mundo 
romano. 

O que é um vinho velho?
É um vinho com estágio prolon-

gado em garrafa que se mantém 
em perfeitas condições técnicas de 
prova: aroma, corpo e persistência 
final.

Devemos considerar um vinho 
velho aos 6 anos de idade para os 
brancos, 10 anos para os tintos e 15 
anos para os Porto Vintage. A par-
tir destes limites de idade, podemos 
aceitar que o estágio de maturação 
ou envelhecimento em garrafa per-
mite apelidá-los de vinhos velhos.

São poucos os vinhos que enve-
lhecem, só os melhores, o que não 
quer dizer que sejam os mais caros. 
A casta (e condições de cultura) in-
fluencia muito no potencial de en-
velhecimento de cada vinho.

O serviço de um vinho tinto com 
idade obrigará seguramente à sua 
decantação prévia para eliminar 
depósito e anular alguma redução 
inicial que pode existir. Um vinho 
branco velho pode ter depósito e 
obrigar à decantação, contudo, 
esta é uma situação muito rara. •

Olga Martins
Docente da EPATV

vinhos
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O desenvolvimento tecnológico 
sem precedentes permitiu o reco-
nhecimento atual, da sociedade, 
como inovadora e tecnológica. Não 
obstante a esta realidade a área da 
saúde encontra-se em constante de-
senvolvimento fruto da evolução e 
difusão da ciência, conhecimento e 
tecnologia. Os avanços tecnológicos 
sentidos nos últimos anos permitiram 
a evolução da medicina, centrada 
anteriormente no diagnóstico através 
do exame físico e tratamento com 
base em produtos naturais, para uma 
medicina cada vez mais tecnológica. 

A tecnologia em saúde tem sido 
reconhecida como um poderoso par-
ceiro, responsável pela evolução do 
diagnóstico, tratamento de doenças 
e reabilitação física, proporcionando 
novas, modernas e sofisticadas técni-
cas e métodos. A relação sinérgica 
entre os avanços tecnológicos e a 
evolução do conhecimento científi-
co, num dos segmentos mais impor-
tantes, a saúde humana, proporcio-
nou o aumento da esperança média 
de vida, qualidade de vida, redução 
do tempo de recuperação, desen-
volvimento de métodos de diagnós-
tico e tratamento rápidos e especia-
lizados, redução dos procedimentos 
invasivos e dolorosos, aplicabilidade 
de equipamentos eletrónicos de de-
teção/monitorização e aplicativos 
digitais permitindo rapidez, eficácia 
e segurança. A utilização da tecnolo-
gia assumiu-se com grande relevân-
cia na área de diagnóstico e trata-
mento, particularmente na deteção 
precoce, prognóstico e avaliação da 
resposta à terapêutica e reabilitação 

em várias doenças, com ênfase nas 
doenças infeciosas, reumatológicas e 
oncológicas. 

O extraordinário potencial e apli-
cabilidade da tecnologia fomentam 
uma necessidade crescente e atual 
de enquadrá-la e criar, cada vez 
mais, relações diretas nos diferentes 
e inúmeros domínios da saúde. Nes-
te sentido, são apresentados exem-
plos de técnicas e métodos de diag-
nóstico, tratamento e reabilitação 
com base tecnológica existentes nos 
cuidados de saúde, disponíveis aos 
profissionais de saúde, e inerentes às 
áreas ministradas no ISAVE:

-nos cuidados de Enfermagem, 
particularmente no bloco operató-
rio e cuidados intensivos, associada 
à monitorização e vigilância hemo-
dinâmica contínua, ventilação in-
vasiva e monitorização anestésica, 
equipamentos de hemodiálise e 
diálise, aplicações em smartphones 
para monitorização e avaliação de 
feridas;  

-na Fisioterapia através do trata-
mento por aplicação de correntes 
elétricas, biofeedback, laser, ele-
tromagnéticas, ondas de choque, 
mecânicas, micro-ondas, ultrassom, 
electroestimulação, radiofrequên-
cia, sistemas de marcha sustentada 
e assistida, plataforma de força, tra-
ção vertebral lombar, nebulizador 
ultrassónico, bicicletas e passadei-
ras de cardiofitness com monitori-
zação e avaliação de sinais vitais, 
equipamentos de eletrólise percu-
tânea intratecidular e avaliação 
postural com Spinal Mouse Test; 

-no Diagnóstico Laboratorial 

através da utilização de méto-
dos moleculares de diagnóstico 
de doenças, como a técnica de 
Polimerase Chain Reaction (PCR), 
electroforese em campo pulsado, 
testes epigenómicos, imunoensaios, 
microscopia óptica, eletrónica e 
de fluorescência, nanotecnologia, 
espectrometria de massa, croma-
tografia gasosa, cromatografia de 
alta performance, espectrofotome-
tria, entre outras; 

-no Diagnóstico por Imagem por 
utilização da ecografia, ressonân-
cia magnética nuclear, tomografia 
computorizada, ultrassonografia, 
entre outras;

-na Prótese Dentária, como é 
exemplo, a tecnologia de CAD/
CAM que permite a leitura e avalia-
ção computacional 3D de unidades 
de gesso, software de leitura direta 
da cavidade oral com aplicação 
em smartphones e computadores, 
permitindo a partilha de imagens 
em tempo real entre profissionais da 
área da medicina dentária.   

O Instituto Superior de Saúde do 
Alto Ave - ISAVE tem como finalidade 
a difusão de conhecimentos científi-
cos e tecnológicos inerentes ao seg-
mento da saúde. Pela natureza emi-
nentemente tecnológica desta área, 
proporciona aos estudantes das Li-
cenciaturas e CTeSP´s conhecimen-
tos no domínio teórico e prático das 
modernas e sofisticadas tecnologias 
associadas ao estado atual da saú-
de, disponibilizando nas salas práticas 
e laboratórios muitos destes equipa-
mentos, técnicas e métodos de diag-
nóstico, tratamento e reabilitação.•

Tecnologia
Daniela Gonçalves
Docente do ISAVE

em Saúde
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De há uns anos a esta parte, tem crescido o 
número daqueles que defende a introdução das 
ciências da computação, nos currículos escola-
res. Alguns países já deram passos concretos nesse 
sentido. Para dar alguns exemplos, podemos referir 
que o Reino Unido substituiu em 2013 o antigo cur-
rículo de Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (TIC) pelo de “Computação”. O ensino de có-
digo está previsto para crianças a partir dos cinco 
anos; na Austrália foi implementado um currículo 
de “Tecnologias Digitais”, no qual se prevê o ensi-
no dos princípios de programação para crianças a 
partir dos 10 anos e as linguagens para alunos aci-
ma dos 12 anos; nos Estados Unidos prevê-se que 
o ensino de programação seja implementado em 
todas escolas, até 2018 e, finalmente, na Alemanha 
está em discussão a introdução das ciências da 
computação para alunos de todas as idades, e o 
ensino da lógica dos algoritmos na escola.

O pesquisador da Unicamp, João Vilhete, justifi-
ca a necessidade de introduzir o ensino da progra-
mação nas escolas afirmando que “é fundamental 
para que as crianças e jovens desenvolvam sua 
criatividade e sua capacidade de lidar com pro-
blemas, já que coloca em prática uma série de 
teorias que são ensinadas em física, matemática e 
química, por exemplo. Aprender fazendo diversifica 
a forma de aprender, quando uma situação está 
num contexto que permite testar possibilidades e 
hipóteses. Para programar é preciso criatividade”, 
concluindo que “ensinar a programar é ensinar a 
pensar”.

Hoje, frequenta a escola uma geração, que 
Marc Prensky denomina por “nativos digitais”, que 
nasceu e cresceu com as tecnologias digitais pre-
sentes em sua vivência, que enfrenta novas rea-
lidades e desafios para os quais a escola deverá 
encontrar soluções. A escola do futuro deve estimu-
lar o aluno a criar, fazer e investigar o que se cria, 
facultando aprendizagens contextualizadas. Assis 
Guerreiro, da direção de Infraestruturas e Sistemas 
do DNS.PT, corrobora esta ideia, afirmando que 

“Aprender a programar contribui para o desenvol-
vimento cognitivo, reforça a capacidade de pen-
sar, compreender e encontrar soluções, competên-
cias essenciais no desenvolvimento humano.”

Para além dos fatores didáticos existe, também, 
um fator de desenvolvimento económico e de em-
pregabilidade. É cada vez mais evidente a relação 
de dependência entre a economia e a tecnologia. 
Para vencer os novos desafios de um mercado à 
escala mundial e cada vez mais global, é urgente 
aumentar a nossa competitividade, sendo crucial 
a aposta na inovação e das novas tecnologias.  
Segundo a Comissão Europeia, em 2020, estima-se 
que fiquem 15 mil vagas por preencher em Portu-
gal, no setor das TIC. Na União Europeia, estima que 
sejam 913 mil vagas, não admira, portanto, que A. 
Fernando Ribeiro da RoboParty / Universidade do 
Minho afirme “Saber programar é a ferramenta 
mais importante para o futuro tão tecnológico que 
se avizinha, onde todos os dispositivos serão progra-
máveis. Qualquer empregador exigirá essa valên-
cia.”

Sustentada nestes pressupostos, Fernanda Le-
desma, Presidente ANPRI - Associação Nacional de 
Professores de Informática -  lamenta ainda que a 
aprendizagem das Ciências da Computação este-
ja a surgir apenas em cursos pós-secundários, com 
duração de 11 meses. Sobretudo como resposta a 
problemas de empregabilidade. “Continuamos a 
ter projetos no pós-secundário porque as pessoas 
estão desempregadas, quando as competências 
digitais e computacionais deviam estar a ser traba-
lhadas no currículo e no ensino obrigatório, assim, 
tínhamos o problema [da empregabilidade] resol-
vido de raiz.” 

É, neste contexto, que alguns especialistas afir-
mem que aprender a programar, no século XXI, é 
tão importante quanto aprender a ler e escrever 
foram no século XX.•

António Cunha
José Dantas

Docentes da EPATV
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Nesta edição de TER CULTURA vou partilhar con-
vosco um texto que “ descobri” nas pesquisas que 
efetuei e que deixo a reflexão, uma vez que esta 
edição da revista TER coincidirá com o término de 
ano e início de um outro (“ano novo, vida nova”).

Um ano que espero que seja “preenchido” de 
ações honestas e sinceras para com os outros, por-
que sem os outros simplesmente sobrevivemos.  

“Se agirmos corretamente, sem dúvida que 
“criaremos” momentos que devem ser recordados 
e partilhados, basta querermos!”.

Leiam e reflitam…

TER
CULTURA

CRER E AGIR 

“ Um viajante caminhava pelas margens de um 
grande lago de águas cristalinas e imaginava uma for-
ma de chegar até o outro lado, onde seu pai o estava 
aguardando.

Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o 
olhar no horizonte. 

De repente, percebe a presença de um homem, 
aproximando-se de barco e se oferecendo para trans-
portá-lo. Tratava-se de um velho e simpático barqueiro.

O pequeno barco, no qual a travessia seria realiza-
da, era provido de dois remos de madeira de carvalho. 
O viajante olhou detidamente e percebeu o que pare-
ciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés em-
poeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 
duas palavras. Num dos remos estava entalhada a pa-
lavra “CRER” e no outro “AGIR”. 

Não podendo conter a curiosidade, perguntou a ra-
zão daqueles nomes originais dados aos remos. 

O barqueiro, sem falar uma palavra, pegou o remo 
no qual estava escrito CRER, e remou com toda força. 
O barco, então, começou a dar voltas sem sair do lugar 
em que estava. Em seguida, pegou o remo em que es-

tava escrito AGIR e remou com todo vigor. Novamente 
o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. 

Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois 
remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, 
impulsionado igualmente por ambos os lados, passou 
a navegar com segurança através das águas do lago, 
chegando de forma tranquila à outra margem. 

Então o barqueiro disse ao viajante:
“Talvez o senhor não tenha observado, mas o nome 

deste barco é “VERDADE”. Para que o barco da VER-
DADE navegue seguro e alcance o seu destino, é pre-
ciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e 
com a mesma intensidade, isso é, o “CRER” e o “AGIR”, 
simultaneamente”.

O homem, então, percebeu que as palavras do 
barqueiro eram sábias, e que não se limitavam àquele 
pequeno barco apenas, mas a uma forma cordata e 
inteligente de conduzir as nossas vidas. Na realidade, 
não basta apenas termos fé (“CRER”), senão o barco 
ficará rodando em círculos, mas as obras são também 
extremamente necessárias (‘AGIR’), para que tenha-
mos o movimento na direção certa e alcancemos com 
segurança o nosso destino.

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

“CRER e AGIR!”, exclamou o homem ao velho 
barqueiro, “impulsionar sempre os dois remos, com 
força e com vontade, superando as ondas e os 
vendavais da vida!”.

O barqueiro então, já esboçando em seu rosto 
um sorriso de satisfação por ter conseguido transmi-
tir a mensagem, pergunta a seu passageiro:

 “E você, tem “remado” na sua vida sempre 
com os dois remos?”.

E prosseguiu: 
 “Verifique se o barco da VERDADE está parado 

no meio do caminho ou andando em círculos, pois 
se este é o seu caso, é hora de tomar uma decisão 
e impulsioná-lo com força e com vontade, valen-
do-se sempre dos dois remos, pois fé e obras devem 
se mover-se em paralelo. Esse é o grande segredo 
da boa navegação: CRER e AGIR”. 

Nesse instante, o barco alcança a outra mar-
gem do lago, onde havia um homem de barba, 
que se encontrava sorrindo e de braços bem aber-
tos, prontos para abraçar, bem apertado,  o seu 
filho amado, tão logo ele descesse do barco…”.

Depois tentem responder…
E você, tem “remado” na sua vida sempre com os 
dois remos?

“Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que 
pensamos, é de todas a maior dificuldade…”. 
Johann Goethe

“Se você agir sempre com dignidade, talvez não 
consiga mudar o mundo, mas será um desavergo-
nhado a menos…”. 
John F. Kennedy

“ Uns pensam, outros pensam que pensam. Uns pen-
sam em agir, outros agem sem pensar. Uns amam 
sem limite e outros não sabem nem amar…”- 
A.D.•
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«Más testemunhas para os homens
são os olhos e os ouvidos, se têm 

almas bárbaras»
Heraclito

As
rédeas

da voz
Mostrenga

e      sta é uma estória em qualquer 
onde e qualquer quando, acerca 
da Voz Mostrenga.

A Voz Mostrenga é de um ser 
com orelhas minúsculas bem en-
ceradas, olhos vesgos e de visão 
que pega de cernelha, nariz dis-
funcional e cheio de moncos, crâ-
nio ameloado e outonado, com 
bocarrasna que coscuvilha ditos 
em tons burrítonos. Tem um dom, 
é omnipresente. E uma presun-
ção, a omnisciência.

Num qualquer dia, havia feira 
numa qualquer vila dum qualquer 
concelho. Todos os caminhos iam 
dar à qualquer vila. Desde as mais 
remotas aldeias, pessoas, animais, 
legumes, frutas, flores, roupas, ce-
reais e o sofismável dinheiro se en-
caminhavam para lá.

De uma qualquer aldeia remo-
ta um homem, um rapaz e uma 
motoreta de carroça atrelada, 
cheia de repolhudos repolhos, 
também se encaminhavam para 
a feira da qualquer vila. O cami-
nho era moroso e penoso, mas 
encantador.

Ao saírem de casa, porque o 
caminho subia ligeiramente, la-
deado por vinhas de cores ama-
durecidas, o homem sentou-se na 
motoreta e o rapaz seguia-os a 
pé, em passada jovem e forte.

Ao passar numa qualquer 
praceta central duma qualquer 
aldeia vizinha, a Voz Mostrenga 
coscuvilhou:

- Coitado do rapaz! O raio do 
homem alapado na motoreta, 
carrasco sem vergonha, e o rapaz 
que rompa os cascos! Ond’é que 
já se viu outra, isto é exploração 
de mão-de-obra infantil! O que 
ele merecia sei eu!

Acabada esta subida ligeira, 
o caminho ficava plano, por en-
tre milheirais a exibir futuros fornos 
com hálito apetitoso e honesto a 
pão. O homem trocou de lugar 
com o rapaz, seguia em passa-

da sábia e justa. Ao passar numa 
outra qualquer praceta de outra 
aldeia, a Voz Mostrenga atacou:

- Só esta faltava! O homem que 
mal pode com as botas, a pé, e o 
rapaz mariola na motoreta! Ora, 
ora, por isso é que a juventude 
d’hoje em dia não tem respei-
to pelos mais velhos! Este mundo 
está perdido!

O caminho começava a des-
cer ligeiramente. O homem e o 
rapaz iam os dois na motoreta, a 
deslizar tranquilamente, abriga-
dos pela sombra agradável de 
grandiosos e ancestrais carvalhos 
que os observavam em rumores 
de paraísos antepassados.

E mais numa qualquer praceta, 
a omnipresente Voz Mostrenga, 
que não sabe ver e calar:

- Coitada da motoreta! Já mal 
pode com ela sozinha e ainda 
tem de aguentar com aqueles 
dois marmanjões. O raio da gerin-
gonça ainda se desfaz toda e lá 
se vão carroça e carroceiros.

Antes de entrar na vila, o ca-
minho fazia-se subida íngreme. O 
homem e o rapaz desceram da 
motoreta. O homem conduzia, o 
rapaz empurrava, ladeados por 
prédios altos com janelas de vistas 
curtas. E a Voz Mostrenga:

-Ahahahah! Esta é boa! Quem 
tem motoreta e anda a pé, ou é 
forreta ou choné! Ahahahaha!

Ao rapaz saltou-lhe o boné:
- *******! Esta Voz Mostrenga 

falou de tudo menos dos repolhos 
que produzimos com tanto esfor-
ço e carinho!

Tranquilo, o homem respon-
deu:

- Foi, é e será sempre assim! 
Nunca deixes que ela te ponha as 
rédeas no difícil ofício de viver! – 
respondeu o homem.•

Carlos Barros
Docente da EPATV
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Era uma vez, lá na Judeia, um rei.
Feio bicho, de resto:
Uma cara de burro sem cabresto
E duas grandes tranças.
A gente olhava, reparava e via
Que naquela figura não havia
Olhos de quem gosta de crianças.
E, na verdade, assim acontecia.
Porque um dia,
O malvado,
Só por ter o poder de quem é rei
Por não ter coração,
Sem mais nem menos,
Mandou matar quantos eram pequenos
Nas cidades e aldeias da nação.
Mas, por acaso ou milagre, aconteceu
Que, num burrinho pela areia fora,
Fugiu
Daquelas mãos de sangue um pequenito
Que o vivo sol da vida acarinhou;
E bastou
Esse palmo de sonho
Para encher este mundo de alegria;
Para crescer, ser Deus;
E meter no inferno o tal das tranças,
Só porque ele não gostava de crianças.

Fotografia
António Cunha

Seleção
Cláudia Marques

Docentes da EPATV
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“Tal como referi inicialmen-
te, a inspiração surrealista desta 
peça, não é mais do que uma 
provocação para o Homem que 
pensa, que cria, que trabalha, 
que evolui, mas que deve tam-
bém sonhar…”

Aproveitando o tema da revis-
ta “Agir e Criar”, e respondendo 
ao desafio lançado pela Direção 
da escola, resolvi “brincar” com 
a arte e com autores, que das 
mais variadas formas, me provo-
caram, ao longo da minha for-
mação académica, profissional 
e pessoal, as mais variadas emo-
ções.

Assim, propus-me criar uma 
composição e, dando continui-
dade ao tema do número an-
terior, provocar emoções, senti-
mentos e opiniões através de um 
jogo de épocas, cores e estilos, 
justificada por uma visão pessoal 
que, humildemente considerei ser 
a mais exemplificativa dos temas 
abordados: Saber, Ética, Trabalho 
e Progresso. 

A composição apresentada, 
de inspiração surrealista, preten-
de criar um conjunto de movi-
mentos contrários: entre o racio-
nal e o irracional, entre o sonho 
e a realidade, entre o passado e 
o futuro, mas ao mesmo tempo 
estabelecer paralelismos entre os 
quatro temas retratados.

Assim, a predominância do 
surreal na tela, surge como uma 
necessidade de dar forma a uma 
realidade, tão lógica e real como 
a exterior, que é a dos sonhos, 
essa (realidade superior) que me-
nos se expressa e, que nos dias de 
hoje, se encontra quase apaga-
da das vivências humanas.

 O pensamento surrealista é 
ditado com ausência de qual-
quer outro exercício da razão. É 
o momento em que podemos ex-
pressar o sentimento de uma for-
ma livre, espontânea e irracional, 
exteriorizando vontades do sub-
consciente, libertando a criativi-
dade, cruzando opostos ou até 
mesmo aproximando, e ligando, 
imagens e sentimentos como os 

que se pretende com a compo-
sição. 

Ao usar obras de autores con-
sagrados como Salvador Dali, e 
menos conhecidos como Igor 
Morski, pretendi emprestar à obra 
uma dimensão pessoal, numa 
época de descrença cultural e 
individual, mas ao mesmo tempo, 
promover um conceito mais futu-
rista, alternando o impressionismo 
Realista de Coulbert e Pissarro, 
com os seus traços agrestes e du-
ros, reflexo de uma sociedade su-
jeita à amargura do trabalho e a 
condições, por vezes, precárias, e 
o classicismo de Botticelli, com a 
sua famosa Venus, uma imagem 
idílica de um quadro impressio-
nante, quer pela sua simbologia, 
quer pela sua dimensão.

Esta composição foi pensada 
em duas vertentes: a primeira 
como um todo, em que todos os 
temas interagem entre si através 
da continuidade dada pelo jogo 
de imagens; e a segunda pela 
singularidade de cada um dos 
temas e pela força das imagens 
que deles fazem parte. 

Desde o Barroco de Caravag-
gio contrapondo com a escultura 
moderna de Rodin, do aclamado 
Botticelli até ao desconhecido 
Károly Markó, passando pela es-
cola de arquitetura grega e pela 
“Hand House”, esta composição 
prova a intemporalidade da arte. 
O uso de artistas tão distantes no 
tempo e tão diferentes nos estilos, 
demonstra como a arte pode ser 
um motivo agregador e de con-
tinuidade, no fundo o grande es-
copo desta produção.

Tal como referi inicialmente, a 
inspiração surrealista desta peça, 
não é mais do que uma provoca-
ção para o Homem que pensa, 
que cria, que trabalha, que evo-
lui, mas que deve também so-
nhar, pois como afirmava André 
Breton: 

“O homem tem guardado no 
seu próprio pensamento, uma 
realidade desconhecida da qual 
depende, sem dúvida, a organi-
zação futura do mundo”!•

A
criação

é
sempre

um
momento

de
ação

e
inspiração

Rui Silva
Docente da EPATV
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Natércia Machado
Colaboradora
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Perth

Playlist  
disponível  
no Spotify:

Howling

Youth

Rock + Roll

Pay No Mind

Bon Iver

Killimanjaro

Daughter

Eden

Hanni El Khatib

Perth, Bon Iver

Esta criação pode levá-lo a um nível de entusiasmo e 
emoção descontroladamente extraditado. Trata-se de 
uma guerra de sons transcritos em sentimentos que tanto 
têm de poéticos como ilusórios. Entre o falsetto mágico e 
enigmático de Vernon e a combinação orquestral de to-
dos os instrumentos, existe um pico extremo de calmarias 
harmoniosas e agitações babélicas desconcertantes. É 
uma sonoridade que dificilmente se descreve - escuta-
-se.

Howling, Killimanjaro

Há uma batida caótica a abrir um espetáculo de pro-
gressão de notas, que conduz a um grau máximo de êx-
tase. Toda a composição é um conjunto de expressões 
vociferantes que ilustra os Killimanjaro como os animais 
que são – uns valentes animais de palco. Uma música 
de contrações espásticas, detentora de riffs demasiado 
poderosos e de uma voz crua, profundamente rosnada.

Youth, Daughter

Um leque de preocupações da alma e resoluções da 
mente são as projeções de voz mélica de Elena Tonra, 
numa produção que se traduz numa linha orientadora 
de sentimentos e pensamentos. Este é um movimento so-
noro que se mostra capaz de o conduzir pelos sentidos 
- desconhecidos ou não. A frase musical que a guitarra 
vai repetindo é alienada num constante desenlace gra-
dual de batidas e dedilhados, onde as suspensões rítmi-
cas oferecem uma absorção necessária da melodia.

Rock + Roll, Eden

A vida passa a um ritmo lento, confuso e melancólico ao 
som deste tema. São fortes os sons subjacentes da guitar-
ra rasgada que acompanha a voz jovem madura deste 
irlandês Eden. Esta é uma experiência sonora que pro-
porciona nostalgia e incerteza de pensamento a quem 
a escuta. Se vive, vive como e para quê?

Pay No Mind, Hanni El Khatib

Atitude é a palavra de honra para este género agressi-
vo de blues rock do californiano El Khatib. Uns sons mais 
apurados e demarcados entram em conformidade com 
batidas bem assentes e certeiras, na expressão que esta 
faixa conquista. Entre reminiscências e uma coluvião de 
sensações, está aqui um fervilhar de agitações canoras 
firmes.•
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Pedro Arantes
Docente da EPATV

O ParadOxO dO mentirOsO
(paradoxo – figura de retórica que consiste em 

associar afirmações aparentemente contraditórias)

Atribuiu-se a Epiménides a afirmação “todos 
os cretenses são mentirosos”. Atendendo a que 
ele é cretense, será o enunciado verdadeiro?

“

“

enigma  O sObrinhO dOente 
Eis aqui um pequeno problema de 

parentesco cuja resposta é muito engraçada. 
O tio Inocêncio estava na grande cidade para 
visitar a sua irmã Delícia. Caminhavam juntos 
por uma rua da cidade quando passaram por 
um pequeno hotel.

“Antes de nos afastarmos”, disse Inocêncio 
à sua irmã, “gostaria de parar um momento 
e perguntar por um sobrinho doente que 
trabalha neste hotel”.

“Está bem”, disse Delícia, “como eu não 
tenho nenhum sobrinho doente com o qual 
me deva preocupar, vou voltar para casa. 
Podemos combinar o nosso passeio esta 
tarde.”

Qual era a relação de Delícia com este 
misterioso sobrinho?

Resposta: A Delícia era mãe do rapaz doente.

enigma  as tres nOivas
O velho Arão fez saber que daria a cada 

uma das suas filhas um dote equivalente 
ao seu peso em ouro, pelo que com toda 
a rapidez estas conseguiram pretendentes 
adequados. Todos se casaram no mesmo dia 
e, antes de serem pesadas, todas comeram 
um bolo de casamento extremamente 
pesado, o que alegrou muito os noivos.

Em conjunto, as noivas pesavam 396 libras, 
mas Amélia pesava mais 10 libras do que a 
Felismina e a Florbela pesava mais 10 libras do 
que a Amélia. Um dos noivos, o João Durval, 
pesava tanto como a sua noiva, enquanto 
Arsénio Aquiles pesava uma vez e meia o 
peso da sua noiva e Teófilo Benedito pesava 
o dobro a sua noiva. As noivas e os noivos, 
em conjunto, pesavam 1000 libras. O enigma 
consiste em dizer os nomes completos de 
cada uma das noivas depois de se casarem.

Resposta: Felismina Durval (122libras); 
Amélia Aquiles (132 libras) e Florbela Benedito 
(142 libras)
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diferencas
Descubra as 12 diferenças nas figuras

,
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A

José Carlos Dias
Docente da EPATV

QuadrOs magicOs´
1- Complete o quadro com os algarismos de 1 a 9, 
de forma a que as somas na horizontal, vertical e 
diagonal sejam 15.

2 - Completa o quadro de forma a que as somas na 
horizontal e na vertical sejam 2400.
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Palavras raPidas´
Completa a grelha, formando seis palavras nas colunas e cinco nas linhas
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Soluções Ter 27
Palavras combinadas 

Horizontal:
Derramar; Tamanho; Ou; 
Sair; Ao; Açamar; Açorda; 
Azarola

Vertical:
Ido; Olhadela; Tu, Ir; Za-
naga; Rim; Abala; Ámen; 
Rural; Hera; Éreo; Olhar

Cáculo Mental
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agenda
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JANEIRO - ABRIL

// 18 jan // jornadas de eletricidade eletrónica

// fevereiro // prevenção dos maus tratos na infância

// 4 fev // comemoração do dia mundial do cancro

// 8 fev // palestra-workshop de mecânica

// 14 fev // dia dos namorados

// 20 fev // exposição alusiva às obras “os lusíadas“ e “mensagem”

// 22 fev // olimpíadas de português

// 26 fev // 2ª meia - maratona dos namorados

// março // III passeio de cicloturismo

// 14 mar // torneio de futebol solidário

// 21 mar // comemoração do dia da poesia

// 27 Março // III jornadas da criatividade

// 28 Março // dia nacional do dador de sangue

// 28 a 30 mar // semana da saúde

// 30 mar // dia mundial da atividade física: qualidade de vida dos idosos

// 4 de Abril // festa da páscoa

Terapias Alternativas e de SPA

Gestão de Organizações Sociais e de Saúde

Cuidados Continuados e Paliativos

Candidaturas abertas

Oferta de Formação Pós Graduada

Início previsto para o 2º semestre

Mais informações:  
Serviço de secretaria do ISAVE

www.isave.pt
posgraduacao@isave.pt

Rua Castelo de Almourol, 13 - Apartado 49, 4720-999 Amares, Portugal Tlf.: +351 253 639 800    Email: geral@isave.pt
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Praça das Comunidades Geminadas, 1 - Apartado 40, 4731-909 VILA VERDE - Telefone 253 322 016 - Fax: 253 324 275 - E-mail: geral@epatv.pt - www.epatv.pt 
Rua Castelo de Almourol nº13 - Apartado 49, 4720 - 155 AMARES Telefone: 253 995 400 - Fax: 253 995 402  /  Av. Manuel Francisco da Costa, 4845-061 GERÊS - Telefone: 253 397 036 - Fax: 253 397 036 

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 

 

~

~

RVCC Escolar 

RVCC Profissional

Formacao Modular:

Empregados

Desempregados

Desempregados de longa duracao (DLD)

www.epatv.pt




