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ÍNDICE FICHA TÉCNICA EDITORIAL
Existem canções que mar-

cam a nossa vida, há quadros 
que nunca esquecemos os seus 
autores e temos momentos que 
guardamos para o resto da nossa 
existência!

Além das canções, dos qua-
dros e dos momentos, existem 
professores que nunca mais es-
quecemos porque eles lembram-
-se de mim.

Quem não se lembra da 
professora X ou do professor Y? 
Porque Ela ou Ele deixaram uma 
marca.

Essa marca pode ser o sorriso 
aberto e feliz que se via nos olhos 
grandes de quem está em paz 
com o mundo, na alegria simples 
de viver.

Pode ter sido um Olá que nos 
sossega num meio diferente da 
família que deixamos pela primei-
ra vez…

Podem ter sido os seus olhos 
de paz para observar e escutar os 
nossos receios da Matemática ou 
do Português… e os suavizar.

Pode ser aquele regaço que 
nos acolheu quando estamos per-
didos com a separação dos pais 
ou a sua queda no desemprego.

A Professora X e o Professor Y 
deixaram-nos uma marca indelé-
vel como a das notas de dinheiro 
que não há amor que o paguem 
e apaguem.

Essa marca inspiradora… expi-
ra saudade e foi a nossa respira-
ção neste tempo em que somos 
desafiados a inovar (com inspira-
ção) e partilhar (expirando o que 
sabemos e podemos partilhar/
fazer pelos outros) se queremos 
vencer e andar para a frente.

Todos somos convidados a 
procurar a inspiração para dar de 
volta todo o amor (expirar) que 
a Professora X e o Professor Y nos 
inspirou ao ponto de não esque-
cermos nunca mais. Só assim res-
piramos e deixamos uma marca 
inesquecível na vida dos outros.

Inspirar e Expirar! Basta viver 
para observar como o abdómen 
funciona, sendo estimulado com 
o diafragma- músculo que move 
o ar para dentro e para fora 
dos pulmões. Este movimento, 
aprendido no ventre materno, 
está a ser afetado pelas situações 
“stressantes”.   

Ao longo da vida, tantas vezes 
sufocado, o ar custa a expirar e 
a inspirar e as pessoas desapren-
dem a respirar e passam a não 
usar toda a capacidade pulmo-
nar.

A respiração lenta, ritmada 
e profunda sucede à respiração 
curta, fracionada, instável e in-
constante, comprometendo todo 
o corpo.

A inspiração é um processo 
ativo porque mexe com os mús-
culos do diafragma; a expiração, 
ao contrário, é passiva. É neste 
duplo movimento que o corpo 
entra em harmonia com a mente 
e vice-versa.

A Educação é o processo que 
melhor se assemelha à respira-
ção. Num primeiro momento, é 
inspiração, absorção e receção 
(de factos, sensações e valo-
res); num segundo momento, é 
expiração, partilha e dádiva de 
experiência…

Numa Escola todos podemos, 
ou devemos, ser inspiradores, 
recetores e inovadores, para num 
segundo momento sermos doa-
dores, renovadores, partilhando 
valores, conhecimentos e gestos.

Façamos todos da EPATV uma 
escola que nunca mais esquece-
remos, com uma marca que faça 
sorrir e aprender, olhar diferente 
o ensino, numa escolha impar de 
natureza e de solidariedade.•

Inspirar e Expirar
Marca de um (a) Professor(a)

Diretor Geral do
Grupo Amar Terra Verde
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Nasceu em Urmia, no atual 
Irão, em 1214, e bem cedo 
mostrou ser diferente dos ou-
tros miúdos: nunca quis saber 
dos feitos dos antigos guerrei-
ros, nem brincar às batalhas 
com os seus primos e amigos. 
Gostava de ser pastor e mes-
mo quando não era a sua vez 
de levar as ovelhas e as cabras 
para os montes que rodeavam 
a cidade, ele oferecia-se. Além 
de ganhar os favores dos seus 
primos, que agradeciam tal 
disponibilidade, esta atividade 
permitia-lhe ficar dias e noites 
nas montanhas, a ouvir e a imi-
tar o chilrear dos pássaros e o 
estranho silêncio das pedras.

Com 14 anos, a família 
enviou-o para Bagdade, o 
grande centro cosmopolita 
do Califado Abássida, com a 
esperança que ele fosse esco-
lhido para a Nizamya, a Casa 
da Sabedoria, a maior institui-
ção de ensino do mundo ára-
be, percursora da universidade 
moderna, local especializado 
nas traduções da antiga sa-
bedoria grega, romana, persa, 
assíria, fenícia, mediterrânea, 
arquivo de centenas de anos 
de tradição escrita, onde eram 
encaminhados todos os livros e 
documentos do mundo árabe. 
De Urmia a Bagdade era uma 
viagem bem longa. Normal-
mente, demoravam 3 meses, 
mas a caravana em que se-

guia Urmawi demorou mais de 
6 meses até chegar ao destino. 
A culpa foi de um inverno ge-
lado e chuvoso. Dizem os cro-
nistas da época o Rio Eufrates 
se tornou uma estrada de gelo 
e outros referem que nesse 
ano, no inverno, o grande lago 
Therthar transformou-se numa 
imensa planície branca.

Al-Urmawi e os seus compa-
nheiros de viagem tiveram que 
buscar abrigo numa pequena 
aldeia junto de Tuz Khurma. 
Foram bem acolhidos e por lá 
ficaram mais de dois meses. Foi 
nessa aldeia, de nome branco 
como a neve, que Urmawi – 
confessou o próprio muito mais 
tarde – decidiu o percurso da 
sua vida: iria ser músico e ten-
tar, pela música, tocar as al-
mas dos homens. Existia na al-
deia um velho tocador de Ud 
[Instrumento de cordas, muito 
semelhante ao alaúde medie-
val], sempre acompanhado 
pelo seu meio-irmão, cego e 
tocador de tambor. Urmawi 
seguia-os para todo o lado. E 
nesses dois meses de reclusão 
forçada pelo rigor do inverno, 
Urmawi pode ver o duo de 
velhos a tocar em várias oca-
siões. A população da aldeia 
era dada à folia e, impedida 
de fazer saídas muito longas 
da aldeia cercada por neve e 
gelo, os aldeões dedicavam-
-se às festas: festas de casa-

mentos, de aniversários, festas 
em honra dum deus, duma 
deusa ou de um deus-animal 
e mesmo funerais. Urmawi viu 
tudo e absorveu todos os sons, 
os ritmos, as melodias e as har-
monias daquele estranho duo 
de velhos. Um dia, já com o 
inverno a despedir-se e o Rio 
Eufrates a regressar ao seu es-
tado líquido, o pequeno al-Ur-
mawi, depois de preparar a 
sua pequena mochila de pele 
de cabra, ganhou coragem e 
foi falar com o velho tocador 
de Ud:

- Diz-me, músico, de onde 
vem a tua música? – pergun-
tou.

- Sai-me dos dedos. Nem se-
quer penso nisso. Apenas mexo 
os dedos e a música sai do Ud. 
– replicou o velho.

- Vem da tua alma? Não te 
sai da alma? Como podem os 
dedos conter música? – inqui-
riu o jovem, de forma ansiosa.

- Nada sei de almas. O meu 
avô tocava Ud e o meu pai 
também. Ensinaram-me e eu 
toco Ud desde que me lembro. 
Sempre me disseram para o to-
car e eu faço-o todos os dias, 
muitas horas por dia. – respon-
deu.

- Mas como consegues que 
a tua música seja alegre nos 
aniversários, triste nos funerais 
e heroica quando celebramos 
os deuses. As pessoas riem ou 

choram quando tocas, eu vi. 
Como o fazes? Há música que 
seja triste e alegre e heroica só 
por si? Mas não são estes es-
tados próprios da alma e não 
dos dedos? – argumentava al-
-Urmawi.

- Sempre toquei. Apenas 
coloco os dedos em sítios di-
ferentes: quando quero que 
a música seja triste, coloco-os 
aqui (e mostrou os pontos no 
braço do instrumento); quan-
do estou em ambientes de 
festas, coloco os dedos aqui. 
Aumento o ritmo e peço ao 
meu meio-irmão que bata no 
seu tambor com maior rapidez 
e mais força. Só isso. É como 
me ensinaram, sempre foi as-
sim. – respondeu o velho, já a 
denotar impaciência.

Deste encontro, al-Urmawi 
trouxe a profunda convicção 
de que o velho lhe escondia 
algo. De que teria que haver 
algo na alma dos verdadeiros 
músicos que, se fosse tocado, 
se fosse estimulado, faria a mú-
sica sair perfeita. E o velho to-
cador tinha esse mistério consi-
go. E não podia ser só o efeito 
daquelas plantas de fumo que 
o velho tocador Ud e seu meio-
-irmão cego fumavam persis-
tentemente no seu cachimbo 
de água. Teria que haver algo 
mais.Miguel Pedro Guimarães

Compositor
Baterista (Mão Morta, Mundo Cão)
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Um homem, um músico e filósofo, Safi al-Din al-
Urmawi, nasceu na Pérsia no sec. XIII e procurou, 
no seu longo percurso de vida, a fonte de inspiração 
para a sua música, a música que tocou, a que 
compôs e sobre a qual escreveu. Morreu em 
Bagdade, aos 80 anos de idade, em 1294, e pelo 
seu trabalho ficou conhecido; e também por ser um 
dos maiores nomes da história da música árabe. Não 
sabemos se encontrou a fonte de inspiração por que 
tanto procurou, mas sabemos, com a certeza da 
história, que foi ele próprio fonte de inspiração para 
os músicos que depois dele vieram.

a
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tornado um excelente toca-
dor de Ud, desde a sua che-
gada a Bagdade. E não só. 
Dedicou-se à construção de 
instrumentos, criou novos mo-
delos de Ud, com variações de 
timbre e de afinações. Dedi-
cou-se à análise das tradições 
musicais árabes, mas também, 
pelo contacto com os antigos 
escritos, dos modos musicais 
e ritmos gregos e romanos. 
Compôs dezenas de canções 
que foram tocadas por si e por 
outros músicos em festas, na 
corte do califa, nas ruas, nas 
homenagens aos heróis mortos 
em combate. Mas a ideia de 
que haveria uma fonte de ins-
piração para a música perfeita 
moldou sempre o seu trabalho 
e tornou-se uma obsessão. E 
foi na leitura (e transcrição sis-
temática, enquanto calígrafo 
do califa) dos textos de Platão, 
Aristóteles, Heráclito, Diógenes 
Laércio (sobre os pitagóricos), 
de al-Farabi, de Abu al-Walid 
Muhammad Ibn Ahmad ibn 
Muhammad ibn Rushd ( que 
veio, séculos mais tarde, a ser 
conhecido como Averróis), de 
Avicena e de tantos outros pi-
lares do saber universal que 
al-Urmawi tentou discernir a 
fonte de inspiração da música 

e da arte. Um eterno, um abs-
trato, algo quase divino que 
toca na alma do artista, uma 
espécie de predestinação oní-
rica ou divina. Nesta sua ânsia 
de procurar este modelo de 
inspiração, al-Urmawi trabalha-
va 15 horas por dia, 8 horas nas 
leituras e traduções e 7 horas 
no aperfeiçoamento da sua 
técnica de tocador de Ud e 
na análise dos sons, dos ritmos, 
das melodias e das harmonias.

 Procurou o “modelo inspi-
ratório” (como lhe chamou) 
nos pitagóricos que lhe reve-
laram o carater numérico dos 
sons musicais e a sua relação 
com o movimento dos astros 
e com Aristóteles, conhecido 
para o mundo árabe de então 
como o Primeiro Mestre, tentou 
perceber na musica as causas 
materiais, formais, eficientes e 
teleológicas. Em Averróis, que 
comentou Aristóteles sobre 
traduções de traduções, en-
controu a ideia de que pode-
mos manter a análise ao nível 
da razão e não precisamos de 
Deus para perceber o mundo, 
a física, a lógica ou a música. 
A origem da inspiração teria 
que estar no homem ou na na-
tureza. Em Al-Farabi (o Segun-
do Mestre) Urmawi descobriu a 

importância de se escrever so-
bre a música, de se poder fixar 
os sons e os ritmos com símbo-
los escritos, fossem números ou 
figuras geométricas. Solidificar 
e assegurar a perenidade da 
música, da que compôs e da 
que outros irão compor. Leu e 
transcreveu para árabe, grego 
e latim o seminal livro de al-Fa-
rabi “Kitab al Musiqa” ( O Livro 
da Música), que fala sobre os 
princípios filosóficos da música, 
sobre as suas qualidade físicas 
e cósmica e sobre as suas virtu-
des terapêuticas, os efeitos da 
música na alma humana (lem-
brou-se muitas vezes do velho 
tocador de Ud….). 

Mas fez muito mais. Fun-
dou uma escola de música e 
filosofia (para al-Urmawi, era 
impossível pensar uma separa-
da da outra), a que chamou 
“Akadimiat Alsawt Walmueri-
fa “ (Academia do Som e do 
Saber), na qual, inspirado pelo 
modelo pitagórico, os alunos 
eram obrigados a uma série de 
regras e procedimentos: nos 
cinco primeiros anos, os alunos 
eram submetidos à prova do 
silêncio, limitando-se a escutar 
as lições do professor, a iden-
tificar os vários sons dos vários 
instrumentos, a treinar o ouvido 

às variações tímbricas e meló-
dicas das centenas de instru-
mentos, sem pedir explicações 
ou perguntar fosse o que fosse. 
Era a fase acusmática da pre-
paração (aprender a ouvir). 
Depois aprendiam a técnica 
do instrumento que escolhiam, 
ao mesmo tempo que liam os 
textos dos clássicos. No fim, 
aprendiam a matemática e 
a física e iniciavam a fase da 
composição. O processo de 
formação destes alunos de-
morava, em regra, dez anos. 
Muito inovador era o facto das 
mulheres poderem ser admiti-
das como alunas. Uma das alu-
nas da Akademiat,  de nome 
Luhaz, tornou-se famosa por 
ter uma voz que diziam ser de 
sereia, que serviu para encan-
tar o próprio califa al-Mustasim, 
que fez dela uma das suas es-
posas preferidas.

Também neste período, em 
que acumulava as funções 
de calígrafo-mestre do califa, 
fundador e mestre na Akade-
miat, tocador de Ud e de ou-
tros cordofones e que persistia 
na sua mítica busca pelo seu 
“modelo inspiratório”, que al-
-Urmawi escreveu dois livros 
que se tornaram a base de 
toda a música árabe e ainda 

***
Chegado a Bagdade, Al-

-Urmawi não só entrou na Casa 
da Sabedoria como cedo de-
monstrou as suas aptidões inte-
lectuais que lhe permitiram ter 
na instituição uma ascensão 
fulgurante. Aprendeu línguas 
árabes e ocidentais, história, 
literatura, filosofia e caligrafia. 
Foi como calígrafo que fun-
dou, no início, a sua carreira na 
grande cidade. A sua refinada 
técnica da escrita, aliada ao 
seu profundo conhecimento 
das línguas clássicas ( o grego 
e o romano) e ao gosto pela 
filosofia fez com que o Califa 
abássida al-Mustasim o tivesse 
convidado para ser calígra-
fo-mestre na nova biblioteca 
de Bagdade que criou. Mas 
foi como músico que chamou 
a atenção da família Juvayni 
, especialmente de Shams al-
-Din Juvayni e do seu filho Sha-
raf al-Din Harun Juvayni, que o 
acolheram como mecenas da 
sua obra. Al-Urmawi tinha-se 

nos dias de hoje são utilizados:  
o “Kitab al-Adwar” (O Livro dos 
Modos) e o Risalah al.Shara-
fiyyah fi l-nisab al-ta lifyyah” ( 
Tratado Sharafiano das Propor-
ções Musicais).  O primeiro livro, 
considerado o livro de musica 
mais influente de toda a histó-
ria da música árabe, foi conce-
bido como um compêndio de 
todo o conhecimento musical 
da sua época e foi escrito para 
ser usado como manual na sua 
Akademiat. Nele se abordam 
todos os aspetos da música, 
os tons musicais ou notas (an-
gham), os vários modos da mú-
sica árabe, os inúmeros ritmos 
e a sua formação, estratégias 
para compor musica (teoria da 
composição). Mas nem uma 
palavra sobre almas, inspira-
ções divinas, etc… No segundo 
livro, de inspiração pitagórica, 
al-Urmawi propõe a utilização 
de símbolos geométricos para 
escrever ritmos, a divisão da 

oitava em 17 tons, atribuindo 
a cada tom uma letra árabe, 
a utilização de nomenclaturas 
para melodias, a descrição e 
análise dos modos, etc…

A sua Akademiat era, em 
meados do sec. XIII, o centro 
de todo o estudo sobre músi-
ca e filosofia no mundo árabe 
e sob o alto patrocínio do seu 
mecenas Shams al-Din Juvayni, 
al-Urmawi construiu um espó-
lio invejável de livros, conse-
guindo utilizar a sua influência 
junto do Califa para transferir, 
da Grande Biblioteca de Bag-
dade para a sua biblioteca 
pessoal, centenas ou mesmo 
milhares de livros e documen-
tos dos seus clássicos favoritos. 
Além disso, ao longo de 10 
anos procurou reunir na sua 
instituição académica todos os 
instrumentos de todas as cultu-
ras musicais, enviando emissá-
rios em verdadeiras caravanas 
recolectoras à Turquia, Itália, 

França, Grécia, China, Egipto, 
Índia, Mongólia, etc… Reco-
lheu phorminxs, cítaras gregas, 
cítaras de berço, liras apolí-
neas, harpas, alaúdes, aulos, 
siringes gregas, flautas diversas, 
címbalos e crótalos gregos, 
xylophons, guitarras curtas, tu-
bas romanas, lituus, buzinas e 
tíbias antigas, tambores per-
sas, chirimas duplas da India, 
oboés da Palestina, tambo-
res de mão, harpas de ombro 
egípcias, pratos de pinças e 
tambores de vaso, tamburas e 
shannais duplos indianos, trom-
pas de búzio e muitos outros.

Em 1250, o nome de al-Ur-
mawi, mestre filósofo, músico, 
compositor e exímio tocador 
de Ud, era já conhecido em 
toda a Pérsia e mais além, des-
de as frias estepes de Genghis 
Khan, na Mongólia, passando 
pelo Mediterrâneo, até ao cen-
tro da Europa cristã. E foi esta 
fama que lhe salvou a vida.
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No verão de 1285, o jovem 
prodígio da Escola de No-
tre Dame de Paris , de nome 
Johannes de Garlândia , então 
com 15 anos, percorria as ruas 
de Paris e assistiu, totalmente 
maravilhado, a quatro músicos 
de rua que, tocando vários ins-
trumentos, conseguiam articu-
lar polirritmias, polifonias, câno-
nes, e outros artifícios musicais 
de uma forma que ele nunca 
tinha ouvido. Eram homens 
morenos que liam a música 
que iam tocando de papeis 
espalhados no chão. Falou 
com eles. Eles contaram-lhe 
que eram persas e que foram 
alunos de um grande mestre 
que ensinava a música, como 
se tocava, como se escrevia e 
que as músicas que eles toca-
ram tinha sido escrita por ele e 
desenhada nos papéis que se 
encontravam no chão. “Cha-
ma-se Safi al-Din al-Urmawi e 
tem (ou tinha) em Bagdade 
uma escola”. – explicou o per-
sa. “Ainda é vivo?”, perguntou 
Johannes. “Não sabemos. A 
Pérsia é um país de guerras e 
quezílias e Bagdade é uma ci-
dade sem governo. E o Mestre 
já estava velho quando de lá 
saímos, há 6 anos.”, responde, 
com tristeza, o músico persa.

Johannes de Garlândia, 
cuja família era nobre, tinha 
muitas posses e muita influên-
cia na corte, decidiu nesse mo-
mento procurar o Mestre Persa 
e saiu nesse mesmo ano de 
Paris com destino a Bagdade. 
Com ele partiu uma comitiva 
de 4 criados, 3 cozinheiros, 6 
moços de estrebaria, 2 alqui-
mistas e 200 soldados, pois a 
Pérsia era um local perigoso. 
Chegou a Bagdade em finais 
de 1286 e encontrou uma ci-
dade viva, a ser reconstruída 
com entusiasmo e onde cris-
tãos, nestorianos, muçulmanos 
e budistas conviviam de forma 
pacífica e mesmo – coisa es-
tranha – casavam entre eles.

Passou seis meses na Aka-
demiat de al-Urmawi: apren-
deu técnicas de Ud, de per-
cussão, apaixonou-se pelas 
técnicas do  mítico órgão hi-
dráulico grego, leu os clássicos, 
deixou-se levar pelo misticismo 
dos pitagóricos e pela sua mú-
sica das esferas celestes, leu e 

releu o “Kitab al Musiqa”,  de 
al-Farabi e, principalmente, en-
tregou o intelecto à nobre ta-
refa de manter perene os sons 
musicais com símbolos gráficos 
e matemáticos, que Al- Urmawi 
magistralmente propôs no tra-
tado “Kitab al-Adwar” e no Ri-
salah al.Sharafiyyah fi l-nisab al-
-ta lifyyah”. E conversava muito 
com o velho mestre persa, ab-
sorvendo todo o seu saber so-
bre a música e o mundo.

Numa noite de verão, com 
o vento quente do deserto a 
sentir-se por toda a cidade de 
Bagdad, Johannes de Gar-
lândia conversava com al-Ur-
mawwi:

- Mestre, sinto que levo da-
qui todo o conhecimento do 
mundo. E tudo o que preciso 
de saber para a minha música 
– disse o europeu.

- Se assim pensas, jovem, 
não te agoiro futuro como mú-
sico. – disse o persa. – Nunca 
nada está fechado, nem en-
quanto vives, e, mesmo depois 
de morreres, o que tu deixas, é 
o que os outros levam. Duran-
te muito tempo, quase toda 
a minha vida, também pensei 
como tu. Supunha que existia 
uma fonte abstrata, imóvel e 
etérea na qual todo o músico 
pudesse beber a sua música. 
Pensei ter vislumbrado, por vá-
rias vezes, sombras e projeções 
destes momentos inspiratórios: 
no velho tocador de Ud da mi-
nha infância, nos escritos gre-
gos, nas práticas ascéticas dos 
pitagóricos, em al-Farabi, etc.. 
–  continuou o velho.

- E não existe? Como é pos-
sível que a música maravilhe 
as pessoas? E que reflita a or-
dem matemática dos astros? 
Tem que haver algo mais do 
que parece…- insistia o jovem 
francês.

- Se existisse, eu já o teria 
encontrado. Toda a minha 
vida trabalhei nos sons, nos tex-
tos, nos ritmos. Estudei, investi-
guei, pratiquei. Compus cente-
nas de canções, árias, poemas 
cantados, hinos dos heróis, 
temas fúnebres. E sempre na 
ânsia de encontrar o meu mo-
delo inspiratório. Só muito mais 
tarde na minha vida, já com os 
dedos tolhidos pelas artroses 
e a vista embaciada, percebi 

que a minha inspiração sem-
pre foi o trabalho dos outros: 
dos músicos que ouvi, dos filó-
sofos que li, dos físicos que co-
nheci. E, depois de erigir a Aka-
demiat, depois de ver tantos 
e tantos alunos a alimentar-se 
do meu trabalho, percebi que 
todo o meu trabalho poderá 
também servir de inspiração a 
outros como eu…ou como tu. 
– sorriu o velho tocador de Ud.

- Dizes, então, que a inspira-
ção do músico é o trabalho? – 
inquiriu o francês.

- Sim, digo isso. É o trabalho 
dos outros e o trabalho que fa-
zemos por causa do trabalho 
dos outros, do efeito que o tra-
balho dos outros tem em nós. 
Os outros mestres são a nossa 
inspiração e trabalhamos para 
sermos a inspiração dos outros. 
É assim que a música cresce e 
é assim que toca as pessoas. – 
disse al-Urmawi.

- Sim, percebo isso, Mestre. 
Tudo o que fizeste, tudo o que 
me ensinaste, aquilo que pude 
aprender de outros mestres, 
de outros tocadores, tudo isso 
me enche de uma energia tão 
grande, que só me apetece 
compor, tocar e escrever. E as 
ideias que comigo partilhaste 
sobre escrever a música que 
ouvimos em papel faz-me fer-
vilhar de outras ideias, que nas-
cem em mim. – disse o jovem 
Johannes.

- Chamei a isso “criativida-
de”: o fruto do nosso trabalho, 
inspirado pelo que nos rodeia. 
Mas os clérigos do Imã de Bag-
dade ameaçaram-me com a 
forca, pois dizem que a criativi-
dade só existe em Deus e não 
nos homens. - sussurrou o Mes-
tre persa.

- Não creio que assim seja. – 
disse Johannes.

- Eu também não – concor-
dou al-Urmawi.

E juntaram-se os dois, a to-
car Ud e tambor, pois o velho 
mestre, naquela noite, talvez 
por efeito do vento quente do 
deserto, sentia as suas mãos 
leves e sem entraves. Tocaram 
toda a noite, interpretando ve-
lhas e novas canções, inspiran-
do-se nas notas musicais que 
pareciam sair dos astros.•

O Médio Oriente, naqueles 
tempos, era, por certo, a zona 
de maior prosperidade, eco-
nómica e cultural, do mundo. 
Foi, por isso, palco de muitas 
lutas pelo poder e intriga políti-
ca. A guerra e o comércio an-
dam sempre de mãos dadas. 
O califa Nácer, que governou 
de 1180 até 1142 a zona sul 
da Mesopotâmia, homem de 
grandes ambições políticas, 
fez um tratado que se mostrou 
fatal: contratou mercenários 
mongóis para proteger o seu 
califado. A influência mongol 
foi-se alastrando, tendo cul-
minado, com a ascensão ao 
poder do líder mongol Hulagu 
Khan, nas invasões mongóis 
da ásia oriental. Hulagu Khan 
era neto de Genghis Khan. 
A sua mãe, uma princesa de 
nome Sorghaghtani Beki, era 
muito determinada e influen-
te na política mongol e todos 
os seus filhos foram lideres. Era 
uma cristã, da igreja nestoria-
na, e mulher de grande cul-
tura. Conhecia os clássicos, e 
tinha na música a sua paixão. 
Quando o seu filho Hulagu 
chegou às portas de Bagdade 

para invadir a cidade, em no-
vembro de 1257, a sua mãe in-
sistiu em estar junto dele. Tinha 
ouvido falar de um tocador de 
Ud que – diziam-lhe os intelec-
tuais mongóis – tinha alcança-
do a perfeição no ensino da 
música e da filosofia. 

Em fevereiro de 1258, já 
com o exército mongol den-
tro da cidade, a princesa Beki 
convenceu o seu filho a pou-
par al-Urmawi e a sua Akade-
miat. Hulagu tinha tanto de 
crueldade como de paixão 
pela música e não só poupou 
al-Urmawi, os mestres da Aka-
demiat, alunos e suas famílias, 
bem como todo o espólio da 
instituição, e ainda promoveu 
al-Urmawi a conselheiro e tor-
nou-se mecenas da escola. 
Nesse ano, Bagdade foi des-
truída e saqueada, Hulagu 
matou todos os políticos, inte-
lectuais, administrativos e clé-
rigos e fez pirâmides com os 
seus milhares de crânios; des-
truiu a Grande Biblioteca de 
Bagdade e queimou os livros 
ou atirou-os ao Rio Tigre, cujas 
águas ficaram negras com 
a tinta dos livros afogados; 

saqueou museus, mesquitas, 
bibliotecas e palácios e fez 
mulheres e crianças escravas 
da sua corte. E, nesse ano de 
1258, todas as semanas, após 
os saques e os massacres, Hu-
lagu e a sua mãe iam à Aka-
demiat ter com al-Urmawi 
para que este os presenteas-
se com concertos e palestras 
sobre os grandes mestres do 
pensamento. E, contam os 
cronistas, Hulagu chorava, 
com a mão dada à sua mãe, 
emocionando-se com as can-
ções que saíam do Ud de al-
-Urmawi.

Em 1259, um ano após a 
destruição de Bagdade, Hula-
gu abandonou a cidade a si 
própria, colocou na liderança 
um governo fantoche e pros-
seguiu a sua ânsia de conquis-
ta para a Síria. Bagdade ficou 
com a população reduzida a 
metade, sem instituições e sem 
as riquezas de outros tempo. 
Mas a fama de al-Urmawi, o 
tocador de Ud que tinha con-
seguido, com a sua música, 
“mungir os olhos de Hulagu, o 
Mongol até às lágrimas” , ficou 
ainda maior, percorreu distân-

cias até à longínqua Europa. 
Além disso, a Akademiat tinha, 
agora, o maior repositório de 
textos clássicos e dos mestres 
árabes da ásia, o que aumen-
tava o interesse dos estudiosos 
de outros países. Começou a 
ser um local de peregrinação 
obrigatório para intelectuais e 
músicos árabes e cristãos e foi 
crescendo de influência e de 
tamanho. Em 1270 a Akade-
miat ocupava dois quarteirões 
e um palácio em Bagdade, 
e tinha cerca de 3 mil alunos, 
200 professores, 300 músicos 
residentes, fazia recitas diárias, 
concertos semanais e, uma 
vez por ano, juntava mais de 
200 músicos para tocarem as 
músicas que al-Urmawi havia 
composto nesse ano. O gran-
de mestre e tocador de Ud 
continuava a trabalhar inces-
santemente, procurando qual 
seria a fonte de inspiração uni-
versal da música, investigando 
nos textos e nas canções, tra-
duzindo clássicos e apurando 
a sua técnica. E, com a ajuda 
das suas quatro esposas, geria 
a Akademiat.

***

***

Só muito mais 
tarde na minha 
vida, já com os 
dedos tolhidos 
pelas artroses 
e a vista 
embaciada, 
percebi que a 
minha inspiração 
sempre foi 
o trabalho 
dos outros: 
dos músicos 
que ouvi, dos 
filósofos que li, 
dos físicos que 
conheci.

Os outros 
mestres são 

a nossa 
inspiração e 
trabalhamos 
para sermos 
a inspiração 
dos outros. 

6 7

D
ES

TA
Q

UE

D
ES

TA
Q

UE



Crise migratória na ilha grega de Lesbos. Campo 
de Refugiados de Moria, Mitilene. Fevereiro 2016.

Foto: © Gonçalo Delgado

É agridoce. A voz de uma criança a falar sobre a sua via-
gem de trinta dias em alto mar, a fim de encontrar um futuro 
melhor. Um barco com toda a esperança do mundo, onde 
50 corações batem mais alto, onde apenas caberiam 10. Um 
segundo bote à deriva, onde chegariam os pais dessa crian-
ça, que nunca viu terra.

É assustador. É medonho. É amargo. Um grupo de homens 
e mulheres do Afeganistão; um grupo de homens do Paquis-
tão; um grupo de crianças da Síria. Um grupo. Um grande 
grupo multinacional. A fugir com tudo(nada) que lhes resta. 
Os seus rostos, as suas lágrimas, os seus tormentos. 

É doce. Um grupo de crianças que brincam com o co-
ração bem alto. Um grupo de homens que gritam de felici-
dade. Um grupo de mulheres que sorriem no momento da 
chegada. Um grupo. Um grupo multinacional enorme. Abra-
çados com tudo (tudo!), o que lhes resta. 

Os seus rostos, os seus sorrisos, a sua esperança. 
Os humanos tornaram-se a espécie dominante no mundo 

não por serem os mais fortes ou rápidos, mas pela sua capa-
cidade de adaptação.

A resiliência é lei.
Deixem-se inspirar.•

Gonçalo Delgado
Fotojornalista
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… e será possível atingir 
um todo sobre uma infinidade 
de situações que brotam a 
inspiração? – Talvez sim. Com 
certeza que sim. Mas, para tal 
ocorrência, os neurónios terão 
de estar leves, livres e desen-
volvidos para permitir tal facto 
com algum interesse.

Pois é! Amiudadas vezes 
acontece angústia, que até 
se julga companheira insepa-
rável  pois que, na caminhada 
da vida, ao dobrar de uma 
esquina ela aí está sorridente 
com  toda a sua força malig-
na que nos provoca um duro 
incómodo, instigando uma 
vontade desoladora.

Perante tão abstrante mas 
de extraordinária importância 
temática e frente a uma folha 
em branco, surge de imedia-
to o apetite de arquivá-la no 
cesto dos papéis.

Como touro no meio da 
ponte hesito, seguindo em 
frente, uma infinidade de 

ideias sobrepondo-se a qual-
quer seleção que permita a 
prometida narrativa, se volto 
para trás, logo esbarro com 
a finitude do tema e daí ficar 
atarantado se essa corres-
ponderá exatamente ao todo 
definidor.

Bom, mas para a frente é 
o caminho e tal obriga-nos a 
arriscar a forma inspiradora. 
E que tal um andar despreo-
cupado num abstracionismo 
pensante, talvez na esperan-
ça de um qualquer sopro ou 
até – e porque não – numa 
insuflação divina? – O pior é 
que poderá acontecer o con-
trário. Um bafejo diabólico. E 
depois… depois é que hoje, 
confesso, não estou muito 
p’raí virado. – Continuo a 
caminhar, com uma aragem 
primaveril na cara e de gravi-
dez de belezas pelo verde em 
fundo, com flores multicores e 
de variadas formas já quase 
no Alto Minho e, de repente, 

num inexplicável gesto, salto 
um pequeno muro e arranco 
uma braçada de florinhas 
brancas, volto ao caminho e 
durante este exercício e sem 
qualquer tipo de raciocínio, 
oiço ao longe uma voz femini-
na que vocifera: - Oh Senhor, 
faço de conta que não vejo 
nada. Isto não é maninho, tem 
dono. E, como resposta: - faz 
muito bem não ver nada. 
Obrigado. Respirando fundo 
e sempre em frente, talvez 
pensando em muitas coisas, 
mas que agora não se lembra, 
entra numa povoação que 
lhe parece uma pequena vila, 
pelas casas e alguns estabe-
lecimentos , e repara que de 
uma dessas lojas , ou talvez se 
possa ler vendas / mercearias 
/mercados / tabernas / cafés 
ou tudo ao mesmo tempo, 
saiu uma jovem de cabelos 
compridos, andar gracioso e 
de “chieira” com pisar na-
tural, mas de escol citadino 

modelar em sentido contrário, 
ou seja, parecendo vir ao 
meu encontro; mas agora a 
observação é mais cuidada e 
extraordinariamente amplia-
da, pois desatou a mirar-lhe 
os peitos, os olhos verdes de 
trevo e a miúda com ares de 
conquistadora de mundos, 
empurra o circunstante para 
uma inspiração inexplicável 
por tão gentil criatura, a cinco 
metros mais ou menos, ela 
muda ligeiramente de rota, 
para não chocar de frente 
com o transeunte e quando os 
dois, lado a lado, se preparam 
seguir caminho e, naturalmen-
te, ficarem de costas um para 
o outro, eu, o tal senhor, ou ela 
dá um passo lateral e ficam 
de frente um para o outro: 
desculpe, diz ele, ali atrás, de 
repente e sem pensar apanhei 
este ramo de flores, que nem 
sequer sei como se chamam, 
não reparando que ali perto 
estava a dona do terreno, que 

fo
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me chamou a atenção para 
a minha condenável atitude. 
Naturalmente que devia ter 
corado e perguntei a mim 
próprio o porquê de tal facto 
e não encontrei nenhuma 
resposta. Mas agora acabo 
por deparar com o motivo. 
Aqui está. Estas florinhas são 
para si. – Oh, obrigada. Que 
lindas gipsofilas. Encantada, 
mas creia que já tenho dono! 
– O quê? Alguma vez esteve à 
venda? – Riram-se os dois mui-
to e entre gritinhos e gargalha-
das com ela a mostrar-lhe o 
dedo anelar com uma argoli-
nha salientando-se uma pedra 
que parecia ser preciosa. – O 
quê, já está nesse ponto? 
Pergunta ele numa interpre-
tação de criatura espantada. 
– É verdade, responde ela de 
cabeça baixa com ar de falsa 
vergonha. Bom, mas podemos 
continuar o nosso caminho, 
não é verdade? Claro, respon-
deu ela, e até está a ser muito 
agradável, não acha? Oh “sa-
cho”, gargalham a sublinhar 
a resposta dele. Mas, afinal 
quem é você, de onde vem e 
para onde ia? Muito simples, 
sou geólogo, venho de Santo 
Tirso e vou para Compostela 
para um encontro de colegas 
da mesma especialidade. O 
referido encontro tem início 
amanhã de manhã e como 
só são quatro da tarde, vinha 
devagar e reparei numa fonte 
junto à estrada, estacionei e 
fui beber uma água fresquíssi-
ma. Então resolvi caminhar um 
pouco e vim por aí fora. – E 
onde ficou o carro, perguntou 
ela?  - Lá para trás, talvez a 
uns três quilómetros.

E pronto, lá foram an-
dando e quando chegaram 
a uma sombra, debaixo de 
uma carvalheira, fizeram uma 
pausa, trocaram números do 
telemóvel e vejam lá, inspira-
dos em não sei o quê, conta-
vam lembranças de tempos 
idos, agora estavam nas suas 
adolescências. Ele lembrava-

-se que tinha vindo ao Prado 
jogar futebol por uma equipa 
juvenil do Tirsense; ela lembra-
va-se de uma viagem de fim 
de semana a Lisboa, onde no 
primeiro dia foram conhecer 
o Bairro Alto, passaram pelo 
Príncipe Real e foram almo-
çar em pic-nic ao Jardim 
Botânico. Sempre, sempre em 
sorriso continuado, lembra-se 
do ferrão que uma vespa lhe 
espetou e num berreiro ensur-
decedor surge um rapaz que 
lhe agarra no braço onde o 
tal insecto pousou e, como um 
qualquer alicate, serve-se do 
polegar e do indicador, com 
uma soberba força repentina 
arrancou-lhe o referido grilhão. 
Comecei a limpar as lágrimas 
e numa mistura com sorrisos, 
agradeci intensamente o seu 
gesto e uma professora, numa 
fala muito alto, de longe 
disse-me: convida o jovem a 
almoçar connosco. Assim foi. 
Começou com um bolinho 
de bacalhau e quando nos 
separámos, o grupo já ia bem 
distanciado à frente, e na 
despedida beijámo-nos de 
uma forma breve mas atrati-
va. Aconteceu que até hoje 
os elos foram-se apertando e 
agora já marcámos a boda.

Oh deuses, quase em 
grito – disse o geógrafo com 
espanto Brandoniano! - Isso é 
que foi inspiração com sopro 
divinal. Sentimento profundo 
em estado espiritual e definiti-
vo, até à morte.

Não, até à morte, não. E 
até poderá acontecer, res-
pondeu ela. Uma inspiração, 
significará tão só um momento 
de vida. E a vida é movimen-
to, é vida, é luz, é sombra, é 
lampejo, é influência, enfim, é 
vida. Tudo poderá acontecer!

Se eu fosse capaz, inspira-
va-me na sua estória e desem-
brulhava um poema. Permita 
que a trate por tu. Sim, claro. 
Até devia ter acontecido nas 
primeiras palavras. Mas, repito, 
não digas até à morte.

Não, e como diz o poeta:

Quando vens
nem
me vence
o dia
triste
e sei
que a morte
não existe.

Vamos andando. O carro 
está já aqui à frente e levo-te 
onde quiseres. - Nem penses, 
atacou ela. Estás nas minhas 
bandas e toda a gente me 
conhece. - Posso telefonar-te, 
quase em sussurro, murmurou 
o tirsense. Ela com rouquidão 
em fogo sagrado: não podes, 
deves. Espetando-lhe as unhas 
no pescoço, olhando-o nos 
olhos com profunda inspira-
ção e atração-íman dos lá-
bios, trocaram um beijo breve 
e magneticamente atraente...

… de facto será melhor 
não abarcar o todo e o cami-
nho faz-se caminhando...

E a vida continuará com 
mais ou menos inspirações.•

Antes de mais, onde é que 
as artes como a ilustração 
e a música se encontram? E 
onde se desencontram? 

Tanto o desenho como a 
música são duas formas que 
tenho de comunicar, de me 
expressar. São-me naturais. 
Muitas vezes, penso em ima-
gens para trabalhar música 
e em som para desenhar. 
Para mim, hoje, essa sinergia 
é complementar e essencial. 
Mas recordo-me que houve 
uma altura em achei que 
tinha que escolher uma em 
detrimento da outra. 

Quem são as suas grandes 
influências musicais?

São mais que muitas, de 
geografias e campos muitos 
distintos. 

Quem pretende inspirar 
através da música?

Não sei se penso nisso 
dessa perspectiva. A música 
para mim, à semelhança da 
ilustração, é uma forma de 
criar mundos e de, nesse pro-
cesso, me descobrir. Se tiver 
a sorte de inspirar alguém, 
então melhor. 

Onde, como ou em quem 
busca inspiração, na 
ilustração?

Penso que a principal fonte 
de inspiração, mais do que 
qualquer referência gráfica, 
continua a ser a vida, o quo-
tidiano, o que leio ou vejo, o 
que ouço, as conversas que 
tenho. 

Na ilustração, tem um 
estilo muito próprio, isto é, 
há trabalhos do Pedro que 
facilmente se reconhecem 
como sendo seus. Como 
chegou a esse estilo tão 
próprio?

Foi algo que surgiu natural-
mente e com o tempo, com 
o desenhar diariamente, mas 
também com o tentar dar 
resposta a várias questões 
inerentes à descoberta de 
uma linguagem. A partir de 
determinado momento per-
cebi que já tinha conseguido 
chegar a algo que era meu.

Há outro tipo de ilustração 
que facilmente goste de 
trabalhar? Porquê?

Em tempos mais recentes, 
comecei a ter necessidade 
de explorar outra linguagem 
na ilustração. Tinha uma 
ideia de uma técnica para 
fazer ilustração recorrendo 
a colagens e apeteceu-me 
experimentar. Comecei então 
a explorar um novo território, 
que aproveitei depois para 
as capas e alguns vídeos 
de Bruxas/Cobras, banda 
que partilho com o baterista 
Ricardo Martins. Embora essa 
linguagem não me seja logo 
reconhecida, foi gratificante 
reinventar-me a partir de uma 
técnica diferente. 

  
Ao desenvolver trabalhos 
para vários e distintos 
clientes, acaba por ter 
de se moldar a várias 
temáticas, ou seja, são 
criações de vocação 
forçada? Qual o processo 
de desenvolvimento dessas 
obras?

Não diria que são criações 
de vocação forçada. Fazer 
ilustração comercialmente 
já pressupõe que o ilustrador 
se tem que familiarizar com 
o tema e que traduzir numa 
ou mais imagens aquilo que 
lhe é proposto. E isso é algo 
que gosto. Tudo parte de um 
briefing por parte do cliente,  
a partir do qual eu chego 
à minha interpretação do 
assunto. Mas, por também ter 
um trabalho autoral paralelo 
ao comercial, muitas vezes o 
cliente já chega até mim para 
eu desenvolver temáticas 
próximas ao que já faço.

Se pudesse traduzir o seu 
trabalho, que palavras 
usaria?

Aí está algo que me é difí-
cil. Não sei como falar do meu 
trabalho e não gosto de ser 
eu a fazê-lo. Aliás espero que 
ele consiga falar por mim. Até 
porque ao tentar descrevê-lo 
acho que o estaria a limitar. 
E, lá está, prefiro que seja um 
campo aberto, sujeito à inter-
pretação de cada um.•

também 
conhecido 

como Tiger Bastard, 
nasceu em Lisboa, 

em 1976, é ilustrador e 
músico – convidamo-lo 
a falar de Inspiração, a 
expor quem é, o que o 
move e até onde é que 

a sua inspiração 
chega.

ilustração: Pedro Lourenço
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A inspiração é vida 
em si. Para te inspirares 
é preciso viveres, abra-
çares a vida. Inspirar e 
expirar, inspirar e expirar. 
Inspirar de novo. A inspi-
ração acontece quan-
do absorves vida. Tudo 
o que se passa em teu 
redor é captado através 
dos teus sentidos. Somos 
uma espécie de molde 
onde a vida se instala e 
toma a nossa forma, um 
canal irregular e assimé-
trico por onde o fluxo 
aleatório e selectivo da 
vida atravessa todos os 
dias. (Canal esse que 
se vai moldando con-
soante o teu percurso 
de vida, adquirindo a 
forma como a vida te 
molda. Ou contrário, se 
assim o quiseres.) Po-
rém, para que esse fluxo 
circule sem obstáculos 
supérfluos é necessário 
que esse canal esteja 
desimpedido para que 
as ideias e o processo 
de trabalho sejam fluí-
dos. É necessária a rea-
lização e concretização 
das ideias que a inspi-
ração nos concede. A 
não concretização dos 
projectos faz com que 

acumulemos tarefas, 
preocupações desne-
cessárias e frustrações 
que irão entupir esse ca-
nal, consequentemente 
a nossa motivação e 
entusiasmo. A inspira-
ção não é algo palpá-
vel, algo que possamos 
capturar e ser senhores 
dela. Muitas vezes, ins-
piramo-nos depois de 
muito trabalho e suor. 
Outras vezes, parece 
que somos o canal es-
colhido por ela. Organi-
zada e aleatória, como 
a vida. O mundo que 
nos rodeia, temos de 
o respirar, temos de o 
mastigar, processar, co-
zinhar, fermentar e final-
mente expirá-lo. Nem 
sempre acordamos 
com vontade de viver, 
com vontade de sentir, 
com vontade de criar, 
de nos inspirar ou inspi-
rar outros, mas a vida e 
o mundo em volta não 
cessam a sua activida-
de. Circulam em expan-
são, prontos para serem 
captados por uma an-
tena ou canal qualquer 
que se tenha sintoniza-
do, ou por outras pala-
vras, inspirado.•

Fernando Fernandes 
Músico (Bed Legs, Ângela Polícia, Amante Negro, OSSO)

Des inspiração
CRIATIVA

Cláudia Guerreiro
Ilustradora
Baixista (Linda Martini)
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Não me sinto inspirada 
para escrever este texto. 
No entanto, fá-lo-ei porque 
me comprometi a fazê-lo e 
porque pode ser que, com a 
insistência, a inspiração surja. 

A inspiração divina não é 
para todos e creio mesmo que 
seja para muito poucos - ou 
nenhuns. Talvez exista algo 
de mais intuitivo ou imediato 
nas primeiras incursões pela 
criação, alguma adrenalina 
que nos inspire por serem as 
primeiras criações e pelo facto 
de não nos podermos com-
parar se não com os outros e 
ainda não connosco próprios. 
Como se houvesse em nós 
uma caixa vazia que vamos 
enchendo com ideias e que, 
à medida que se enche, vai 
perdendo espaço e possibili-
dades. Porque queremos sem-
pre ideias novas, diferentes e 
melhores que a anterior. Essa 
exigência, a que nos desafia e 
nos faz crescer criativamente, 
apresenta-se-nos muitas vezes 
como um pau de dois bicos. 
Se por um lado é o que nos 
motiva o desenvolvimento, 
por outro exerce uma pressão 

que pode ser castradora. Isto 
porque a exigência difere de 
indivíduo para indivíduo e o 
que é bom para um não o é 
necessariamente para outro. 
Sendo a inspiração aquilo que 
consideramos uma boa ideia, 
ter muitas ideias que não con-
sideramos como boas pode 
acabar por ser destrutivo e 
por isso “fazer” será sempre a 
melhor solução. Fazer, para 
depois seleccionar. Será a ins-
piração do momento o factor 
mais importante? Nem só de 
inspiração se faz a criação, 
aliás olhar para a inspiração 
como uma epifania é meio 
caminho andado para a desis-
tência. Pode acontecer como 
pode não acontecer. Por 
isso a inspiração trabalha-se, 
provoca-se.

Quase sempre é inspira-
dor ver, ler, ouvir o que outros 
fizeram, como um espicaçar 
do que está morno cá dentro. 
Sempre que nos entusiasma-
mos com criações de outros, 
temos vontade de criar. Mas 
essa adrenalina passa rápido 
e se não for aproveitada em 
tempo útil acaba por esmo-

recer. Por isso, se a pesquisa 
for constante, a inspiração 
deverá ser mais frequente e, 
consequentemente, o traba-
lho.

A inspiração é incerta. 
Depende dos botões que te-
mos e que conseguimos ligar 
ou desligar. As nossas verda-
des são diferentes e por isso 
também os nossos processos, 
mas um momento de inspira-
ção deve ser guardado como 
um tesouro, porque nunca se 
sabe o dia de amanhã…

Uma criação desisnspirada 
pode inspirar alguém e aquilo 
que é mal sucedido para um 
autor pode ser muito inspira-
dor para quem está de fora. 
A intenção de quem faz e a 
sensibilidade de quem recebe 
não estão necessariamente 
sintonizadas, pelo que estas 
duas entidades, criador (cha-
memos-lhe criativo para não 
haver confusões com o origi-
nal) e receptor, não podem 
influir no sentir um do outro. No 
entanto é pouco provável que 
alguém chegue a ver alguma 
coisa que não tenha passado 
no crivo do criativo.

A inspiração é íntima e de-
pende de um sem número de 
situações, mas o que ela não 
é, é visível. Cada um sabe se 
a sentiu ou não e como tal é 
sempre arriscado dizer que tal 
obra é desinspirada apenas 
por gostarmos ou não dela, 
por nos inspirar ou não. 

Quando se fala de inspi-
ração não se fala apenas de 
criação, ou seja, não apenas 
da inspiração criativa, mas 
também da inspiração de 
vida. Aquela faísca que nos 
parece incitar a fazer algu-
ma coisa em determinado 
momento. Mas essa não me 
aflige. Acontece a qualquer 
altura, por qualquer razão e 
é talvez o que nos move, o 
que nos dá alento para o dia 
seguinte. É o que equilibra as 
preocupações e impossibili-
dades que todos os dias nos 
consomem.

Essa é a inspiração que 
todos devíamos inspirar.

Encher o peito de ar, não 
respira, não respira!… (e ao 
contrário de uma radiografia) 
não pode respirar!•
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Na sua desambiguação é o 
fenómeno de criar algo com valor 
para a humanidade. Está presente 
em todos nós, é algo intrínseco ao 
ser humano, e mesmo sem reparar-
mos em tal, existem momentos do 
nosso quotidiano que são movidos 
pela inspiração, nos mais pequenos 
desafios aos quais somos expostos, 
na criação uma app, um avanço 
cientifico mas também valores mais 
etéreos para a sociedade como 
uma filosofia, uma piada ou como 
no nosso caso uma música. A expe-
riência que cada individuo tem ao 
longo da sua vida e formação são a 
principal influência no seu processo 
de criação por isso é algo difícil de 
controlar, tanto pode ser comple-
mente inexistente durante perío-

dos de trabalho como pode surgir 
repentinamente no momento mais 
inoportuno pois nós somos apenas o 
manifesto das circunstancias quan-
do aparece. É difícil explicar como 
este fenómeno acontece, mas o 
que podemos adiantar é que a 
criatividade num individuo funciona 
como um músculo. Quanto mais se 
exercitar mais fácil é aceder a ela. 
Sentimos, no entanto, a necessidade 
de frisar a importância de tentar ser 
criativo em qualquer atividade que 
possam vir a fazer. 

São as nossas criações, o nosso 
legado, a inspiração de amanhã.•

André Pepe, Mário Abreu, 
Jordi Lopes, Pedro Guedes
Músicos (Bruma)
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Inspiração, todos a temos, mes-
mo a mais rude das almas a tem. 
Inspiração, todos a temos, quan-
do realça aquele sentimento de 
querer algo, a força extra que não 
sabíamos que tínhamos, o prazer, 
o orgulho… está intrínseco em nós, 
todos a temos. Inspiração, todos 
a temos, mesmo na escuridão, no 
silêncio da noite, como um reflexo 
de luminosidade que nos aquece 
o corpo, todos a temos. Inspira-
ção, todos a temos, aquela pessoa 
que com um gesto materno nos 
emerge, que nos agarra e nos dá 
valores, para o momento em que 
nos põe à prova, também a temos. 
Mesmo sem inspiração, inspiração 
terás para não fazer absolutamente 
nada de nada. Inspira… expira.•

Filipe Palas
Músico
(Palas, Máquina del Amor, Smix Smox Smux)
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Inspirar e ser inspirado são duas faces 
da moeda de quem é músico e progra-
mador cultural. No meu caso específico, 

sou baterista - aqui há quem se sirva 
sempre da intemporal provocação que 
ser músico é uma coisa e ser baterista é 
outra - num projeto de música - maiori-
tariamente - instrumental que lançou o 

primeiro trabalho de originais em 2014 e 
trabalho na área da programação cultu-

ral desde 2011. A banda onde faço por 
ritmar músicas com toda a plenitude da 
minha aprendizagem autodidata são os 

This Penguin Can Fly e, actualmente, faço 
programação regular no museu termal, 

Banhos Velhos, nas Caldas das Taipas, no 
festival de verão L’Agosto e Suave Fest, 

ambos em Guimarães.

José Manuel Gomes
Baterista (This Penguin Can Fly)
Programador Cultural (Banhos Velhos, L’Agosto, etc.)

A inspiração não está apenas presente na minha 
vida, no que ao processo de criação musical diz respeito. 
É preciso também inspiração para construir uma agenda 
cultural diversificada que traga algo de novo, que ensine 
e que traga pedagogia ao público. Diria até, é preciso 
inspiração para tudo na nossa vida. Inspiração essa que 
pode vir de várias formas e que nos pode tornar igual-
mente em agentes instigadores: os tais que mostram algo 
novo nas suas propostas ao seu público; os que conhe-
cem o público para quem programam e sabem colocá-
-los em confronto com o inusitado e a novidade. Inspirar 
é, acima de tudo, evoluir.

Em suma, evoluímos enquanto pessoas aos inspirar-
mos os outros e ao nos inspirarmos quando nos coloca-
mos em confronto com algo que gostamos; seja a assistir 
a um concerto de música, a um filme no cinema, a uma 
peça de teatro, etc.

A inspiração traz criação, traz a autocrítica, traz para 
o mundo objetivo uma ideia que tínhamos e que nasceu 
do mais fundo do nosso íntimo. O ser inspirador é o que 
nos torna imortais à luz da arte.•

Agora, indo para a segunda questão 
que volta e meia me perguntam: o que 

mais gosto na atividade de fazer progra-
mação cultural é precisamente sentir que 
sou eu o agente que está responsável por 

inspirar os outros, os que aparecem para 
assistir aos espetáculos que proponho e 

promovo. É saber que mudei o quotidiano 
daquela pessoa; que por minha causa 

ela saiu de casa para assistir a um espetá-
culo/iniciativa que eu idealizei e agendei. 
É ver que aquelas pessoas que aparece-
ram levam, para as suas vidas, algo que 

não tinham antes do início do espetáculo 
programado por mim. Enfim, é ver que 
a uma certa escala, consigo mudar a 

vida das pessoas ao dar-lhes e mostrar-
-lhes algo de novo para o próprio espírito 
delas. Mais do que isso, é ver que, agora, 

sou eu que as inspiro.

Apresentações feitas, há aqui, portanto quase que uma 
mudança de papéis constante: entre alguém que cria e 
compõe música e alguém que planeia e programa eventos 
culturais da mais diversa ordem. Há duas coisas que me per-
guntam regularmente sobre estes dois papeis que vou tendo. 
Por um lado, “como é que se cria uma música?” e por outro “o 
que mais gostas quando programas algo?”. Entendo perfeita-
mente as perguntas e a curiosidade que desperta nas pessoas, 
sobretudo, a questão da composição musical. Na verdade, e 
falando já na primeira questão, não há qualquer fórmula ou 
método mágico para se criar algo, neste caso, uma música. 
Muitas vezes a génese de algo acontece quando menos se 
espera, num ensaio quase à sorte ou a partir duma ideia que 
nada mais é do que um embrião de qualquer coisa e vai-se 
construindo ao ligar e acrescentar elementos até se ver uma 
árvore completa. As ideias aparecem, quase sempre, do nada 
mas nunca dissociadas do que se ouve, do que se vê, do que 
se lê, ainda que seja feito de forma inconsciente. 

É esta capacidade de funcionarmos como uma espécie 
de esponja cognitiva que nos torna diferentes dos restantes 
seres vivos. A aprendizagem, a evolução de conhecimento 
que temos, até à forma como algo nos inspira ou nos toca 
para criarmos algo genuinamente nosso. A influência traz-nos 
a inspiração e a inspiração traz-nos a criação. Este é talvez 
o processo mais natural de tudo, e que, apesar de parecer 
simples, é do mais subjectivo que pode existir. Não se cria uma 
música como se fôssemos a um carpinteiro pedir para construir 
uma mesa; é preciso algo mais, algo que nos transcende, algo 
que realmente traduz em notas aquilo de que o nosso espírito 
anda a beber. Às vezes é uma simples música que passa na 
rádio que muda tudo, outras vezes, é um acorde que sai ao 
calhas num ensaio. A inspiração não escolhe hora e pode vir 
de qualquer lugar. Este aspecto aleatório torna a vida muito 
mais genuína e bela.
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Não sou uma pessoa altamente motivada. Não 
tenho uma enorme força de vontade. Não acordo 
às 6 da manhã para ler, meditar ou correr 10km. E 
também não acordo às 6 da manhã para fotografar 
só porque sim.

Motivação vem da palavra “movere” - do que 
nos move. É medida num espetro de vontade - des-
de zero interesse ao desejo determinado de fazer. 
A inspiração, por outro lado, é um processo mental 
que nos encoraja a fazer algo. É vista como o néctar 
da motivação.

Sabe bem. Sabe bem quando nos sentimos 
inspirados pelas coisas que outras pessoas partilham, 
por coisas novas que vemos ou experienciamos, e a 
partir daí sentirmo-nos motivados para criar. Mesmo 
quando acabamos por não o fazer.

Mas quando estamos a lutar contra a falta de 
motivação, tudo soa melhor do que começar a 
trabalhar, limpar a cozinha ou ir até ao ginásio. Entra 
a procrastinação - até que acontece o que Steven 
Pressfield escreve em The War of Art: “At some point, 
the pain of not doing it becomes greater than the 
pain of doing it”. Quando se torna mais difícil ficar no 
sofá do que nos levantarmos e saírmos porta fora.

A verdade é que a motivação e a inspiração 
não são obrigatórias. O melhor conselho que retive 
e que posso dar: não tens que sentir vontade de 
fazer uma coisa para conseguires fazê-la. Os teus 
sentimentos não têm que corresponder às tuas ac-
ções. O problema não é que não te sintas motivado 
ou inspirado; mas sim que penses que precisas de te 
sentir assim. Qual é o valor do nosso trabalho se só o 
fazemos quando “nos apetece”? 

A ação deve preceder a inspiração e a motiva-
ção. A ação vem primeiro. A ação cria inspiração, 
sorte, criatividade e motivação. 

É um sistema de retorno. Inspiramo-nos e depois 
fazemos um bom trabalho? Não. Fazemos um bom 
trabalho e depois sentimo-nos inspirados.

Em última análise, somos motivados e inspirados 
pelo prazer que as coisas nos dão e o significado 
que têm para nós. Todos passamos por momentos 
mais duros, trabalhamos em coisas que não gosta-
mos e experienciamos injustiças. O que interessa é 
se tudo isto faz parte de um esforço para fazer algo 
que tem significado para nós. Devemos definir-nos 
por aquilo que estamos dispostos a fazer para atingir 
um propósito.

Mantém-te focado no que interessa. A inspira-
ção vai aparecer. E se não aparecer? Também não 
precisas.

Um propósito é melhor do que inspiração.•

texto e foto:
Teresa C. Freitas
Fotógrafa
Instagrammer criativa

Certo dia, recebi um convite para 
falar de inspiração! Ora, grande de-
safio!

Pois bem! Eu , que vivo na busca 
incessante da inspiração, subitamen-
te vejo me questionado sobre o que 
é esta temática!

Boa pergunta... 
Acaba por ser curioso pedirem a 

um sujeito que vive na tal dita busca 
incessante da inspiração a criar uma 
definição sobre a mesma! Será que 
existe?? Ou é algo que tem milhares 
de definições definidas por todos que 
a sentem? 

Mas afinal, o que é a inspiração? 
Ela existe? Será algo platónico que 
vive no nosso sub-consciente em que 
muitas das vezes poderá ser nada 
mais que um efeito placebo? 

Não sabemos explicar, a verdade 
é que podemos ou não a sentir, ou 
simplesmente não conseguir materia-
lizar algo que nos afectou. 

É algo que não se pode adquirir... 
a inspiração advém de algo plató-
nico num âmbito de puro optimismo 
apenas.

Vivemos numa atmosfera que nos 
permite sonhar,desejar, tentar alcan-
çar, ambicionar... inspiração!

Para mim, é objecto de reflexão 
de um ser que procura o inexistente, 
ambiciona o que não tem, quer criar 
o impossível tanto que seja de cariz 
minúsculo ou planetário... 

Mas o caminho faz-se caminhan-

do e a busca pela felicidade, seja em 
que vertente for, leva-nos a meditar, 
inspirar, pesquisar e imaginar! 

Mas afinal, inspiração... Pois...
Para um ser comum mortal, a ins-

piração está ao virar de uma esqui-
na, de um dia, momento ou hora ... 
é algo que não podemos agendar 
qual a hora ou em que momento a 
queremos ter...

... muitas vezes, o amor é aquele 
item que nos leva a procurar a refle-
xão para que possamos ter algo di-
vino que nos leve a transcender de 
modo a ultrapassar certos dilemas 
morais ou ideológicos. Obtemos ins-
piração ouvindo um compositor pre-
ferido, a nossa mãe, mulher, namora-
da, filha, avó ou avô ou alguém que 
nos quer bem.. tudo isto é a arte de 
respirar boas energias!

No fundo, procuramos inspiração 
para que nos leve todos os dias, to-
dos os momentos da nossa passagem 
neste universo na busca da eterna 
felicidade! Inspiração nem sempre é 
significado de algo belo... podemos 
nela encontrar também o “dark Side” 
para uma vingança, revolta ou algo 
mais apático que nos transcende de 
modo a ser aplicado em ocorrências 
menos sobrenaturais.

Mas para mim? 
Procuro a inspiração para criar, 

desenvolver, enaltecer, crescer, viver 
e acima de tudo para ser feliz! 

Por exemplo, enquanto escrevia 

este artigo, coloquei uma música no 
ar.. posso vos contar que embebido 
de todo este processo de audição 
e escrita me apeteceu saltar para o 
piano e escrever um novo tema .. tal 
como o “the Story” (podem encon-
trar este tema no canal do YouTube 
da orquestra nacional de jovens). 
Quantas vezes associamos um mo-
mento da nossa vida a um momento 
musical?

A inspiração leva nos a vivenciar 
de novo esse momento de formar a 
querer apenas o superar! 

Consegui criar temas e momentos 
reflectindo apenas o meu estado de 
espírito!

A inspiração é um exercício de 
reflexão e interiorização!  É algo que 
não se pode comprar, apenas procu-
rar, deixar sentir, viver e deixar fluir!•

Cristiano Silva
Maestro

Inspiração, ou a falta de... 
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PARA INTEGRAR A INSPIRAÇÃO NO QUOTIDIANO FICAM 
AINDA ALGUMAS INDICAÇÕES PARA SEGUIR DE FORMA 
SIMPLES E DE ACORDO CONSIGO MESMO:

1. A essência da inspiração é um ato de querer sair de 
si para aprender com a vida, com tudo com esse acrés-
cimo criar algo para partilhar com outros.

2. A inspiração pode ser tudo aquilo que tenha para 
nós um sentido especial.

3. Tenha uma relação de inspiração com a natureza. 
Junto a ela sente-se um bem-estar que permite boas 
emoções e que facilita a ter ideias e inspirações. 

4. Faça passeios regulares na natureza para desenvol-
ver um sentido de equilíbrio físico, mental e emocional. 
Por isso mesmo, é das atividades mais recomendadas 
para crianças e jovens por lhes permitir conectar-se com 
o seu mundo interior de calma e ordem que favorece a 
sua experiência de equilíbrio, menos possível em contex-
tos de agitação e confusão. 

5. Muitas pessoas podem ter momentos de inspiração; 
porém, eles têm de ser seguidos por longos momentos 
de trabalho para dar forma às ideias inspiradas.

6. Aprenda a fazer escolhas boas todos os dias. Para 
viver com inspiração, escolha fazer todos os dias coisas 
que o/a fazem feliz. 

7. Desenvolver bons hábitos de saúde e bem-estar é 
condição das pessoas inspiradoras. Seguir uma alimenta-
ção saudável, praticar desporto e descansar o suficiente 
são as bases. 

8. Desenvolva competências pessoais, sociais e tenha 
atos de afetos com todas as pessoas com quem se 
cruza. Tenha uma atitude entusiasmada de viver. Faça o 
que puder para aprender e cultivar a sua pessoa inspira-
dora.

9. Seja um exemplo positivo e de interajuda em tudo o 
que puder com quem faz parte dos seus dias. 

É com alegria que escrevo sobre a Inspiração, 
uma característica humana tão especial e que 
pode contribuir para uma total mudança de pers-
petiva de vida para quem a integra na sua expe-
riência. E a boa notícia é que ela se pode aprender!

Neste artigo, apresento a inspiração como a 
génese de um processo humano que pode ser 
aplicado a quem realiza Mudanças Pessoais Inspi-
radoras. Assim como no caso das criações artísticas 
inspiradas, a origem provém de uma ideia que toma 
forma ao longo do processo criativo, em mudanças 
individuais. A vontade de melhorar algo inspira a 
realizar um processo que muda o estado existencial 
de quem o realiza.

Nesta conceção, podemos fazer mudanças 
pessoais que nos inspiram a viver tornando-se a 
via de concretizar aquilo que queremos mudar ou 
melhorar. 

É esta a base em que consolidei o meu trabalho 
de Inspirational Coaching, pioneiro em Portugal, e 
através dele acompanho pessoas a fazer mudanças 
pessoais e sociais que as inspiram a realizar. Da mi-
nha experiência pessoal e profissional, identifico que 
se a inspiração para mudar pode ser um processo 
mais intuitivo para umas pessoas, para outras ele 
passa por algumas etapas para que seja encontra-
da a mudança que se quer projetar. Em ambos os 
casos, o passo seguinte é que vai determinar em 
largo alcance como é que ela acontece. Para isso, 
o assegurar que certas condições sejam atendidas 
é fator determinante. De entre elas, as mais impor-
tantes são: dedicar-se à sua inspiração com com-
promisso, manter-se no foco, e ter um ritmo pessoal 
com um suficiente grau de equilíbrio.

Toda a prática da Inspiração necessita de seguir 
um plano e ritmo. Não é suposto ao ler este artigo 
saber criar o seu, mas comece por entender que só 
com método e disciplina podem acontecer mudan-
ças reais de vida. Para adotar esta perspetiva na 
vida, aprenda mais sobre como se pode melhorar 
como pessoa e observe a forma como se sente bem 
ao praticar a inspiração na sua vida. 

Se esta leitura lhe fez sentido e sente um impulso 
para empreender uma mudança inspiradora, dê-lhe 
espaço para acontecer e permita que a sua Inspira-
ção comece aqui.•

A ABORDAGEM DE INSPIRAÇÃO QUE DESENVOL-
VO É PRÁTICA E COMO EXEMPLO, CONVIDO O 
LEITOR A INICIAR UMA MUDANÇA INSPIRADORA 
AO SEGUIR ESTES PASSOS: 

• Identificar uma mudança que seja importante, 
ou um aspeto pessoal que gostasse de melhorar 
agora na sua vida. 

• Dedicar um tempo para refletir. Uma hora é 
suficiente. Escolha o dia e coloque na agenda. 
Vá a um local tranquilo, uma esplanada ou local 
agradável, desligue o som do telemóvel. É tudo 
o que necessário. Dedique esse tempo a pensar 
plenamente sobre o assunto e a inspirar sobre 
ele. 

• Responda a estas questões: o que me inspirou 
a melhorar ou mudar agora (algo específico); 
que ajudas necessito de ter (Para a mudança 
ter um maior alcance deve contar com apoios 
especializados para fazer as coisas de forma 
mais abrangente. Recorde-se que se fizermos o 
que sempre fizemos, vamos obter o que sempre 
tivemos”, e isto não promove mudanças, apenas 
se faz as coisas de outra forma. Por exemplo, 
se quer desenvolver uma atividade criativa ou 
ter um estilo de vida mais saudável, não vai ter 
de aprender isso por si mesmo, mas sim contar 
com o apoio de um professor artístico ou de um 
profissional de saúde e bem-estar para guiar a 
sua mudança).

• Decida quem ou onde pode começar a 
procurar os seus apoios. Pode ser simplesmente 
telefonar a uma pessoa amiga que lhe possa 
dar uma indicação, mas decida e tenha ações 
concretas. 

• Escreva tudo! – nomes, locais, temas e datas 
para iniciar os contactos e procurar o que preci-
sa. Se for possível tomar logo alguma ação nesse 
sentido, ótimo! A inspiração já está em ação.

• Faça um plano de inspiração. Quanto tempo 
é necessário para o realizar? 1 mês, 3 meses, 6 
meses, um ano? E comece com o que pode 
fazer nesse dia e nessa semana. Que recursos 
materiais, humanos necessita? Que dificuldades 
podem surgir? Como as pode superar se surgi-
rem? 

• Mantenha-se na inspiração. Partilhe com 
alguém de confiança e escreva num cartão a 
sua Mudança Inspiradora. Coloque na carteira, 
ou onde possa ver todos os dias e inspire-se a si 
mesmo ao concretizá-la.

Fernanda Helena
Inspirational Coach – Life & Bussiness 
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As ideias que temos nos diversos 
contextos da vida quotidiana são 
geralmente diferentes daquelas 
que temos em contexto escolar. 
Talvez isso se deva ao facto de 
estarmos menos preocupados, 
precisamente, em gerar ideias. 
Paradoxal, não? Uma forma de 
estimular criatividade é não insistir 
em despertá-la!

Como se depreende, uma 
maneira de favorecer a criativida-
de é baixar a guarda, permitindo 
que a pessoa esteja distraída e 
relaxada. Esta é uma componente 
chave para um fluxo de melhores 
ideias. Aquelas horas em que se 
prepara o sono, em que se come-
ça progressivamente a desligar 
da realidade são momentos ideais 
para potenciar a criatividade.  Um 
ambiente silencioso, relaxado, 
despreocupado estimula a criati-
vidade. 

Do exposto foi possível dar a co-
nhecer as várias formas inspiração 
para projetos desenvolvidos pelos 
alunos, numa lógica de lecionação 
interdisciplinar e articulada do cur-
rículo. A par da componente cria-
tiva ideia pretende-se que sejam 
projetos aglutinadores de apren-
dizagens das diferentes disciplinas. 
Os projetos ajudam a desenvolver 
competências de empreendedoris-
mo através da criação de peque-
nos protótipos desenvolvidos pelos 
alunos no âmbito da sua Prova 
de Aptidão Profissional em que os 
mesmos aplicam os conhecimentos 
adquiridos ao longo do seu percur-
so de formação  e que os capacita 
para o exercício de uma atividade 
profissional. Com estas iniciativas 
pretende-se também promover 
uma troca de experiências entre 
alunos/escola e empresários de for-
ma a criar sinergias com o mundo 
empresarial para uma maior aproxi-
mação das duas realidades.•

Essa inspiração é fundamen-
tal quando se trata de conceber 
ideias para projetos num contex-
to que favoreça a interligação 
entre a escola e o contexto do 
mundo do trabalho. Trata-se de 
uma atividade muito importan-
te para a formação dos nossos 
alunos e motiva, de uma forma 
muito intensa, a maioria dos 
intervenientes. Este processo 
sofreu, ao longo dos 25 anos 
de existência da Escola, várias 
transformações que se traduzem 
no decurso natural dos diferen-
tes contextos influenciadores. 

Numa primeira fase os pro-
jetos eram orientados de forma 
a que estes se focassem na 
construção de modelos didáti-
cos para o apetrechamento dos 
nossos espaços Laboratoriais e 
Oficinais. Esta atividade teve um 
forte impacto na comunidade 
educativa, grande parte destes 
projetos ainda hoje são utilizados 
pelos nossos alunos nas aulas 
práticas experimentais. Com os 
modelos construídos é possí-
vel ministrar aulas com maior 
motivação por parte dos nossos 
alunos e incentivar a vontade 
de aprender. Para os professores 
esses projetos de componen-
te didática são, por um lado, 
elementos importantes para 
uma melhor lecionação das 
diferentes matérias sendo mais 
fácil a compreensão dos proces-
sos, mas, também, possibilitam a 
execução da avaliação teóri-
ca/prática dos conhecimentos 
a qualquer momento.

Numa segunda fase, já foi 
possível introduzir nos projetos 
materiais  e equipamentos de 
maior qualidade e, por outro 
lado, a incorporação de equi-
pamentos tecnologicamente 
mais evoluídos permitiu melho-
rar o seu desempenho. A par 
da construção de estruturas, 
também foi neste período que 
se incorporou uma forte compo-
nente criativa e inovadora.

Nesta fase os projetos já 
eram elaborados de uma forma 
mais articulada apostando 
naqueles que eventualmente 
pudessem ser concluídos no 
período pré-definido. Quando o 
tema é apresentado pelos alu-
nos, a ideia base é tratada em 
conjunto e inicia-se um plano de 

trabalhos. A partir daí, os obje-
tivos do projeto vão evoluindo 
em função de vários fatores e 
da disponibilidade do aluno/
alunos para o desenvolvimento 
do trabalho proposto. Não é um 
processo estanque e sempre 
que se justifique, em função 
das caraterísticas do grupo, são 
introduzidas melhorias.

Numa terceira fase as ideias 
de projetos resultam, em grande 
medida, de proposta das em-
presas associadas ao recruta-
mento de futuros colaboradores 
com determinadas competên-
cias. A empresa apresenta as 
necessidades relativas ao perfil 
de um futuro colaborador, de 
seguida os alunos são seleciona-
dos em função das competên-
cias que foram demonstrando 
e, por fim,  é desenvolvida uma 
proposta de projeto conexo 
com a atividade desenvolvida 
na empresa. É uma metodologia 
que tem demonstrado muito 
sucesso já que, por exemplo, 
numa empresa local consegui-
mos colocar sete colaboradores 
da área de eletricidade/ele-
trónica em distintos postos de 
trabalho. 

 Apesar das diferentes me-
todologia seguidas, fortemente 
influenciadas por contextos 
concretos, o que verdadeira-
mente interessa é o sucesso do 
projeto. Um projeto bem suce-
dido é aquele que atingiu a 
meta. Isto geralmente significa 
que foi concluído, produziu os 
resultados e benefícios espera-
dos e os principais intervenientes 
ficaram plenamente satisfeitos. 
Além disso, mas não obrigatoria-
mente, espera-se que o projeto 
tenha sido concluído dentro das 
exigências previstas para prazo, 
custo, funcionalidade, qualida-
de e aprendizagem. 

Para reforçar a ideia de su-
cesso recorda-se a quantidade 
de projetos levados a concurso, 
nomeadamente: Concurso de 
Ideias de Negócio Escolares, 
Fundação da Juventude e da 
Fundação EDP, Fundação Ilídio 
Pinho, Concursos de Projetos da 
Rede Nacional de Eletrotecnia, 
dos quais temos arrecadado 
inúmeros prémios quer a nível 
nacional quer a nível internacio-
nal. 

Vítor Machado
Docente da EPATV

Como se 
depreende, 
uma maneira 
de favorecer a 
criatividade é 
baixar a guarda, 
permitindo que 
a pessoa esteja 
distraída e 
relaxada.

IDEIAS DE PROJETOS
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Fisiologicamente, quando fa-
lamos de inspiração referimo-nos 
ao processo de inspirar ar para 
dentro do organismo, o qual é 
depois libertado para o exterior 
do corpo através da expiração, 
realizando-se assim o ciclo respi-
ratório.

Curiosamente, e por analo-
gia, poderíamos definir o pro-
cesso criativo como a procura 
de “inspiração” no nosso interior, 
sendo depois libertada através 
do nosso trabalho. Assim, forma-
-se um ciclo similar ao ciclo res-
piratório, tão necessário para a 
nossa existência como a própria 
criatividade.

A inspiração, assim como o 
sucesso e o reconhecimento, 
não é algo espontâneo, não 
aparece do nada como por 
arte mágica. Ela requer que nos 
entreguemos de corpo e alma 
para a obter; consequentemen-
te, precisa do nosso esforço e 
dedicação para se manifestar, e 
é através do nosso trabalho, seja 
ele físico ou intelectual, que vai 
existir e prevalecer.

Na cozinha, como em todas 
as outras áreas, é necessário 
um grau de conhecimento e de 
experiência para ter uma base 
sobre a qual trabalhar a nossa 
inspiração e criatividade. Sem 
essa base, dificilmente iremos 
encontrá-las. Mas, como isto não 
é uma teoria exata, também 
podemos encontrar a nossa 
inspiração no trabalho e na 
criatividade de terceiros, pela 
sua influência e na forma como 
definem e orientam o nosso per-
curso individual.

Todos temos essas figuras 
que tomamos como referência. 
Certamente, a todos nós, por 
exemplo, nos ocorre verificar 
que durante a infância olhamos 
para os nossos progenitores e 
cuidadores como fontes de 
inspiração e como exemplo 
para crescer e aprender a viver. 
Posteriormente surgem outras 
figuras que observamos com ad-
miração, tais como professores, 

formadores, chefes… que com 
o seu exemplo e orientação nos 
encaminham e motivam para 
termos umas bases sólidas que 
nos ajudem a evoluir pessoal e 
profissionalmente dia após dia.

Provavelmente estará, neste 
preciso instante, a pensar nessas 
figuras que foram influentes e ins-
piradoras para si, recordando-as 
com carinho e com uma possível 
saudade por tudo aquilo que 
representam no seu percurso de 
vida.

Eu, pessoalmente, lembro 
com grande carinho a figura 
do meu avô Armando Cebrián 
como fonte de inspiração; pois, 
foi graças a ele que desenvolvi 
o gosto pela cozinha, o meu sus-
tento nos dias de hoje; e, foi ao 
seu lado que vivi bons e inspira-
dores momentos que ainda hoje 
me fazem sorrir e me motivam 
para ser melhor pessoa.

Artistas, escritores, figuras 
públicas, desportistas… Cada 
um de nós encontra inspiração 
em tudo aquilo que o motiva, 
em tudo aquilo que o fascina e 
nas pessoas de referência nas 
áreas de interesse respetivas. 
E assim como nos inspiramos 
noutros, também somos, certa-
mente, fonte de inspiração para 
terceiros.

Para mim, como formador, 
o meu objetivo, a minha obri-
gação, tal como a de qual-
quer Escola e seus profissionais, 
deverá ser sempre a de motivar, 
inspirar e encaminhar os alunos. 
Não só devemos transmitir-lhes 
conhecimentos como também 
influenciar e inspirá-los para que 
se enriqueçam e cresçam, pes-
soal e profissionalmente.

Por tudo isto, e por muito 
mais, “inspiremos (nos)” e “ex-
piremos” em todo o potencial 
latente de criatividade e de 
vida que em todos nós habita. 
Se assim se proceder, iremos 
deixar, com certeza, um mundo 
melhor para que os que venham 
a seguir possam continuar a se 
inspirar e a inspirar.•

Rodolfo Meléndrez
Diretor do Curso Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria da EPATV

“La inspiración 
existe, pero tiene 
que encontrarte 

trabajando.”
[A inspiração existe, mas tem 
de te encontrar a trabalhar.]

Pablo Picasso
(1881-1973)

I N S P I R E M O ( N O ) S
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O meu caminho já conta com 51 
anos, com muitas alegrias, algumas 
contrariedades, … como qualquer ser 
humano.

Mas se me perguntarem se sou feliz, 
digo-vos que sou… em termos pessoais 
tenho uma família maravilhosa, toleran-
te e compreensiva face à minha au-
sência, porque o meu trabalho assim o 
exige, na hotelaria não há horários, nem 
fins-de-semana, estamos ao “sabor” 
das exigências de quem nos procura. 
Em termos profissionais, faço aquilo que 
gosto, sinto-me uma pessoa privilegiada, 
porque nem todos podem gozar – se de 
fazer aquilo que gosta… sou feliz, mas 
tive que passar por vários provações, 
em diferentes espaços e regiões…

A minha primeira etapa foi vivida em 
Manteigas, terra onde nasci. Sou filho de 
uma família simples, que fez tudo para 
ajudar a atingir os meus sonhos… Obri-
gado por tudo… Aquilo que sou hoje a 
vós o devo… 

O meu percurso no mundo da ho-
telaria começou com os meus 13 anos 
de idade. Surgiu a oportunidade de 
trabalhar no Hotel de Manteigas, como 
aprendiz. Foi o início da minha cami-
nhada que se prolonga até aos dias de 
hoje…

Enganam-se se pensam que come-
cei logo a cozinhar… Não… A minha 
principal tarefa era lavar panelas. Entre-
tanto foi-me concedido a frequência 
de um curso para aperfeiçoamento dos 
conhecimentos de cozinha, ministrado 
na Pousada D. Dinis, em Vila Nova de 
Cerveira e patrocinado pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional. Como 
o Hotel de Manteigas estava ligado à 
ENATUR, fui convidado a ocupar o lugar 

de estagiário, na Pousada de Santa 
Luzia, em Elvas. Entrei como estagiário, 
passando, posteriormente, a cozinhei-
ro de 3.ª e a desempenhar o lugar de 
Tenente.

Tive uma curta experiência na Figuei-
ra da Foz, na Residência Pena Branca, 
a adaptação aqui foi difícil. Um mês 
depois demiti-me, não me sentia reali-
zado, sabia que conseguia muito mais e 
melhor do que estava a demonstrar.

Foi para Vila do Conde, para o Motel 
Sant’Ana. Foi admitido como cozinheiro 
de 3.ª e saí como cozinheiro de 2.ª.

Em 1987 fui chamado a cumprir o ser-
viço militar. Durante esse período acabei 
por ir parar ao quartel da Póvoa de Var-
zim, onde, além da função de condutor, 
fui também ajudante de cozinha.

Colaborei na realização de serviços 
especiais com várias unidades hoteleiras 
da região.

No fim do serviço militar fui trabalhar 
para a Estalagem S. Félix. Esta foi, sem 
dúvida, “uma grande escola do saber 
culinário”.

Preparava-me para aceitar uma 
proposta de trabalho no Algarve, no 
complexo de St.ª Eulália, em Albufeira, 
mas fui convidado, pelo Diretor dos 
Hotéis do Bom Jesus (Sr. Igrejas), para 
trabalhar no Hotel do Elevador, aceitei 
o convite. Foi graças a este senhor que 
iniciei uma outra etapa da minha vida 
que durou 25 anos. Tudo começou em 5 
de abril de 1989 e terminou este ano. De 
cozinheiro de 1.ª passei para supervisor 
das cozinhas dos Hotéis, funções que 
exerci até bem pouco tempo. 

Os hotéis do Bom Jesus… foram 
muito mais que um local de trabalho, 
foi onde vivi os melhores momentos da 

minha vida, conheci pessoas para a 
vida, tornei-me mais criativo, ousado, 
realizado, fui feliz, mas o caminho é uma 
sucessão de etapas e uma outra surgiu, 
não em Braga, mas sim em Vila Nova de 
Cerveira, no Hotel Minho - Braseirão do 
Minho.

Uma curta passagem de 2 meses 
pelo prestigiado Casino de Chaves do 
qual nada a dizer, condições maravilho-
sas, mas Braga chamava por mim. 

O convite do  Meliã Braga deixou-me 
cheio de garra para enfrentar um novo 
projeto. Agradeço a aposta da qual 
tenho tentado dar resposta positiva, o 
meu muito obrigado 

Neste meu caminho desenvolvi ou-
tros projetos, cooperei com outros espa-
ços na área da hotelaria, importantes, 
que me permitiram um maior enriqueci-
mento culinário e pessoal. 

Passado 25 anos deixei a minha ci-
dade do coração, Braga. Foi em Braga 
que vivi momentos de grande emoção, 
a minha passagem como “ Chefe” do 
Sporting Clube de Braga foi uma delas. 

A par da minha função de cozi-
nheiro, sou formador há 25 anos nesta  
escolana área da Cozinha/Pastelaria. 
É esta formação que me dá vontade 
e inspiração de continuar…. dá muita 
alegria ter grandes profissionais à minha 
volta e alunos fantásticos - os que já 
saíram, os atuais e os que virão hoje.

Muito mais podia partilhar convosco, 
mas fa-lo-ei quando nos encontrarmos 
nesta ou em outra etapa da minha 
vida…

“Cozinhar não é um serviço. Cozinhar 
é um modo de amar os outros…”

Que a inspiração não falte como on-
tem como amanhã e assim no futuro.•

José Vinagre
Docente e Chef na EPATV
Chef no SCBraga
Chef no Hotel Meliã Braga

O CAMINHO FAZ-SE
CAMINHANDO…
de dia a dia
a inspiração surpreende-nos
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Inspiração é a base de um processo criativo e o poder 
de influência na vida de terceiros.

Espontânea e natural, trata-se de uma motivação 
encontrada em situações do quotidiano, um produto da 
imaginação, uma sensação, um pensamento ou ideia de 
determinado momento. Noutro flanco, é a procura pelo 
desenvolvimento, a faculdade de comunicar, a gestão 
em reconhecer as qualidades, limitações e inteligências 
emocionais, assumindo um discurso, uma atitude, uma 
vida capaz de mudar os outros.

Inspirar é descobrir um solo fértil e semeá-lo.
Esta veia percorre professores, alunos, políticos, ativis-

tas, mártires, artistas e muitas outras personalidades vinca-
das que não se limitam apenas a existir, mas sim a iluminar 
e despertar a consciência humana, tornando o mundo 
diferente com a sua presença e influência.

A figura apresentada reflete, num momento, a paixão 
que temos por uma determinada área, que nos leva a 
querer saber mais sobre ela, a inspirar e a querer criar.

Depois, a busca e a procura por fazer algo novo, pre-
sente na garrafa a borbulhar. O rosto sereno de alguém 
com o sentimento de realização de dever cumprido, re-
presenta o esforço de tentar trazer algo novo às pessoas.

E, num último momento, a conclusão do processo de 
qualquer criador, que é mostrar o seu trabalho ao mundo 
- o resultado final que a sua busca criativa proporcionou.

Sendo que a criação de algo novo surge como uma 
tentativa de, de alguma forma, tentar melhorar ou inspirar 
o mundo.

Não existe inspiração sem primeiro existir uma paixão 
pelo que fazemos ou pelo que queremos fazer.

Todo aquele que tenta criar, tenta mudar o mundo 
nem que seja em pequena escala.

Um quadro pendurado no quarto de alguém, que 
acordará todos os dias com aquela imagem, vai mudar, 
de algum modo, o seu mundo, àquela pequena escala.

inspiração

capa

ilustração e memória descritiva: Bruno Ferreira (Ezik)

texto: Natércia Machado

Cor: Encarnado
Comida: Japonesa, é uma maravilha para o paladar, visão e olfato. 
Citação: “O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o 
contrário.” Albert Einstein
Desporto: Para assistir - Futebol,  para praticar prefiro Trilhos Pedestres. 
Amor: Família e amigos 
Ódio: A hipocrisia da humanidade
Saudade: De todas as viagens que já fiz
Palavra: Conhecimento
Música: Depende do momento e da companhia.
Filme: The Shawshank Redemption
Livro: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, de Douglas Adams
Objetivo de vida: Ser feliz, ajudar o próximo e obter todo o conheci-
mento que conseguir.
Autodefinição: Sonhador, fiel e introvertido
Medo: De perder o que sou, a memória. 
Tomar café com: Pessoas interessantes 
Asneira favorita: Responder a este questionário (:D)

Se morresse e voltasse, que pessoa ou coisa seria?
Talvez mulher, para ter uma perspetiva dos dois lados.
Onde e quando foi mais feliz?
Quando ainda era uma criança e não sabia como funcionava o 
mundo.
Quem é o seu herói da ficção? E da vida real?
Na vida real são, sem dúvida, os meu pais.
Na ficção são muitos, mas em DC Comics gosto muito do Flash e na 
Marvel do Iron Man.

Jorge Rafael Felício Marinho
33 anos, Técnico de Informática, 
na EPATV há 11 anos 

Frio/Quente
Escuro/Claro 
Dentro/Fora  
Acompanhado/Sozinho  
Verdade/Consequência  
Muito/Pouco  
Noite/Dia 
Terra/Água  
Depressa/Devagar  
Barulho/Silêncio  
Alto/Baixo 
Comprido/Curto   
Dar/Receber 
Ver/Ouvir 
Ida/Volta  
Aprender/Ensinar

TERgente
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EPATV recebeu pequeninos
cantores e os “reis” da
APPACDM de Vila Verde

EPATV na Escola Secundária
Alberto Sampaio

EPATV integra programa MUDA:
movimento pela utilização digital ativa

A EPATV recebeu no dia 11 de janeiro, com enorme 
alegria e afinação, os utentes da Delegação da APPCDM 
e os alunos do pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Verde que aqui vieram cantar os Reis. 

Os meninos e jovens foram recebidos pela Diretora 
Pedagógica da EPATV, deliciando depois os alunos, profes-
sores e funcionários com as reisadas e janeiras bem tradi-
cionais do Minho.  Os utentes da APPACDM e os alunos do 
pré-escolar da Santa Casa estavam devidamente coorde-
nados pelos seus professores e auxiliares de educação. 

Os utentes da APPACDM foram as verdadeiras “estre-
las” sempre com «a letra na ponta da língua e os instru-
mentos afinados», tendo proporcionado um momento 
matinal de «grande confraternização entre todos».

Um grupo de voluntários composto por 10 alunos e 5 profes-
sores recebeu, durante a tarde do dia 16 de janeiro, formação 
para integrar as equipas de «voluntários formadores» do Programa 
MUDA na Escola.

Este Programa foi lançado em maio de 2017 com a ambição 
de tornar Portugal uma sociedade mais desenvolvida, com cida-
dania ativa, inclusiva e participativa, que pretende contribuir para 
reduzir o número de pessoas que não usam a Internet e aumentar 
o número de utilizadores com competências avançadas.

É uma iniciativa portuguesa que conta hoje com mais de 30 
parceiros dos mais variados sectores de atividade, entre as quais, 
grandes empresas, universidades e o Estado. Em conjunto, estas 
entidades assumem o compromisso de incentivar a participação 
dos portugueses no espaço digital e de maximizar os benefícios 
associados aos serviços digitais, disponibilizados por empresas e 
pelo Estado, contribuindo para um país mais avançado, inclusivo 
e participativo.

Portugal, apesar de ser um dos países da União Europeia com 
mais serviços públicos disponibilizados online, ainda é um país 
com uma taxa de inclusão e literacia digital relativamente baixa. 
Um cenário a melhorar, tendo em conta a importância do digital 
para uma sociedade mais desenvolvida, uma Administração Pú-
blica mais eficiente e uma cidadania mais ativa e participativa.

Assim, a partir do mês de março, e até ao final do mês de 
junho, todas as terças-feiras, entre as 14:30 horas e as 16:30 horas, 
a EPATV tem as portas abertas a todos os interessados em rece-
ber formação, a título gratuito, sobre a utilização da internet no 
dia-a-dia, explicada de uma forma simples e prática. As principais 
temáticas abordadas na formação são: estar online, conviver 
online, lazer online, saúde online, poupar online, serviços públicos 
online, participação e cidadania online e segurança online.

No dia 16 de janeiro, no âmbito do Desporto Escolar, a 
ES Alberto Sampaio, em Braga, recebeu alunas de todo o 
distrito para Formação de Juízes de ARE (Atividades Rítmi-
cas Expressivas).

As alunas selecionadas terão a árdua tarefa de ajuizar 
todos os encontros de ARE realizados, ajudando no apura-
mento dos grupos a participar no encontro distrital.

Relembro que ser Juíz é ser a pessoa que julga, que 
mede, que garante a verdade com uma contribuição 
positiva.

Ajuizar não é assistir de forma passiva, nem penalizar 
de modo mecânico, é sim interpretar, de modo humana-
mente falível mas igualmente de modo fundamentado a 
verdade da competição, homologação dos resultados por 
comparação direta.

Às alunas que representam a EPATV e todas as outras 
escolas participantes, espera-se que no seu ajuizamento 
demonstrem competência, concentração e foco, impar-
cialidade, neutralidade, rigor na aplicação de critérios e 
autoridade.

Parabéns à Camila Araújo e à Tatiana Machado do 
curso de Restauração (Coz/Past) do 1º ano e às alunas 
Juliana Fernandes e Fabiana Silva, do curso de Esteticista, 
2º ano. Serão um grande apoio ao grupo Epadança e um 
contributo ativo nos encontros desenvolvidos pelo Despor-
to Escolar.
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A 9ª edição das Jornadas 
de Eletricidade, Eletrónica e 
Automação arrancou no dia 
15 de janeiro, no auditório da 
EPATV. A iniciativa alargou-se 
aos dias 22 e 28 de janeiro e 
oferece aos alunos contacto 
com realidades, técnicas, 
materiais, marcas e empre-
sas importantes nas áreas 
da eletricidade, eletrónica e 
automação.

Depois da receção pelo 
Diretor Geral da EPATV, João 
Luís Nogueira, seguiu-se Duar-
te Geraldes (A-Touch), Frede-
rico de Jesus (Ampere Ener-
gy), Susana Barbosa (Centro 
de Mobilidade Operacional 
do Grupo Casais), Sandra 
Magalhães (Quadrina) e Sofia 

Fernandes (Undel).
No dia 22 de janeiro, após 

a receção pela Diretora pe-
dagógica, Sandra Monteiro, 
seguiram-se palestras com 
representantes da Rodel, Igus 
e Vieira & Lopes.

José Manuel Leiras e Nuno 
Mendes apresentaram a 
empresa Vieira & Lopes, Lda. 
que se dedica à conceção e 
Implementação de quadros 
elétricos e sistemas de clima-
tização e energia solar. Esta 
empresa, com sede em Fros-
sos, Braga, atua na área da 
Climatização, Ventilação e 
Controlo Ambiental, nas suas 
diversas vertentes. Constituída 
em 1998,  tem 130 colabora-
dores e atua em seis países

A Rodel é um dos alicerces 
do Grupo Três 60 que atua 
nas áreas da energia, indús-
tria e comércio dos setores 
elétrico e telecomunicações 
(que inclui as empresas Po-
tauco, Bragalux, Posterede, 
Groupfix) e foi apresentada 
por  Eduardo Rodrigues.

A Igus portuguesa fabrica 
“Robôs low cost para a indús-
tria”, tem sede no Porto e os 
seus produtos foram mostra-
dos por João Poças.

Por fim, a terceira etapa 
destas jornadas, no dia 28, 
teve como convidadas as 
empresas Serafim da Silva 
Jerónimo, fabricante de sinos,  
WEGeuro- Indústria Eléctrica 
S.A, e Ocram Clima.

IX Jornadas de Eletricidade,
Eletrónica e Automação

Professores da EPATV
no Seminário Eco-Escolas

Grupo Coletivo de Juniores da EPATV
vence o primeiro lugar
no corta-mato distrital

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, a Escola Profissional Amar 
Terra Verde esteve presente no Seminário Nacional Eco-Es-
colas com um grupo de três professores, José Dantas, Maria 
Clara Sousa e Paula Costa. Esta presença constitui um mo-
mento de atualização, co-aprendizagem e partilha entre 
profissionais na área da educação para a sustentabilidade. 

O Eco-Escolas, programa internacional reconhecido 
pela UNESCO como a maior rede de educação para a sus-
tentabilidade do mundo, completa este ano 25 anos a nível 
internacional, constitui-se atualmente numa “ferramenta” 
para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (Agenda 2030), enfatizando a sua vocação de 
educação para uma cidadania responsável.

Os principais objetivos são: incentivar a comunicação, 
possibilitar uma partilha de objetivos comuns e a troca de 
experiências; divulgar novos projetos e iniciativas relativas 
ao Eco-Escolas 2018/2019; fornecer informação específica 
relacionada com o tema do ano:  floresta e o mar; forne-
cer informação científica e pedagógica relativamente a 
outros temas de trabalho: água, resíduos, energia, altera-
ções climáticas, biodiversidade, geodiversidade, agricultura 
biológica, alimentação saudável e sustentável; debater es-
tratégias referenciais e metodologias em Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável; proporcionar a participação 
em ateliers de caráter prático conducentes a um enriqueci-
mento de estratégias em educação ambiental; debater a 
metodologia e as estratégias do Programa Eco-Escolas.

Andreia Vieira é o rosto da boa 
prestação e excelente empenho da 
delegação da EPATV que participou 
no dia 23 de janeiro, no Campeo-
nato Distrital de Corta Mato escolar, 
disputado no Complexo de atletis-
mo Irmãos Castro, em Guimarães, 
ao classificar-se em quarto lugar na 
categoria de juniores femininos. Po-
rém, o grande vencedor foi o grupo 
coletivo de juniores da EPATV.

A delegação da Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde (EPATV) era 
constituída por 16 alunos dos es-
calões de juvenis e juniores, coor-
denados pelos prof. Glória Lago e 
Roberto Ferraz. Glória Lago elogiou 
o “empenho que todos os alunos da 
EPATV tiveram em prova de que é 
testemunho o quarto lugar obtido 
pela Andreia”.

Na prova que reuniu em Guima-
rães mais de 3200 alunos de todas as 
escolas do distrito de Braga, partici-
param seis atletas de cada escalão 
masculino e três em cada prova fe-
minina, em representação da EPATV.

A equipa da EPATV era constituí-
da por Francisco Fernandes (Técnico 
Mecatrónica Automóvel 1.º ano), 
André Silva (T. Electrotecnia 2.º ano), 
Ruben Vieira (T. Padaria/pastelaria 
2.º ano), Diogo Cerqueira (T. Elec 3.º 
ano), Marcelo Saraiva (T. Pad/past 
3.º ano), Luís Braga (T. Mecatrónica 
Automóvel 3.º ano), Joana Simões (T. 
Design Gráfico. 1.º ano), Iara Fonse-
ca (T.D.G. 1.º ano), Sandrina Soares 
(T. Pad/past 3.º ano), Sandrina Silva 
(T. Rest/coz 3.º ano), Andreia Vieira 
(T. Rest: coz/past 3.º ano) e Diana     
Cerqueira (T. Rest: coz/past 3.º ano).
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EPATV assina acordo
com Casa da Cerca

Pastelaria em moagem A produção televisiva
e a fotografia

O presidente da Câmara Municipal de 
Ponte da Barca manifestou a 28 de janeiro o 
desejo de ter um Pólo do Instituto Superior de 
Saúde (ISAVE) naquele concelho, de forma a 
enriquecer os recursos humanos e a prestação 
de cuidados às populações idosas.

Augusto Marinho falava, durante a sessão 
de assinatura de protocolos, da importância 
das futuras relações de cooperação entre 
a Residência Sénior Casa da Cerca (Lar de 
idosos e Unidade de Cuidados Continuados), 
a Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
e o ISAVE. O autarca respondia às inquieta-
ções manifestadas por João Luís Nogueira, 
presidente do Grupo Amar Terra Verde (ISAVE 
e EPATV) sobre o futuro da qualificação de re-
cursos humanos numa sessão em que partici-
pou o Provedor da Santa Casa de Misericórdia 
de Ponte da Barca, Rui Gomes, a presidente 
do ISAVE, Mafalda Duarte, a Coordenadora 
do Qualifica da EPATV, Rosa Vieira, colabora-
dores da Casa da Cerca e outras personalida-
des do concelho. 

O Diretor clínico da Casa da Cerca, Mário 
Viana, manifestou grande satisfação pela as-
sinatura destes acordos de cooperação que 
se traduzem na possibilidade de certificação 
de competências dos seus colaboradores, na 
receção de alunos do ISAVE como estagiários 
e na porta aberta à investigação científica na 
área da Gerontologia.

Desta forma, garantiu Mário Viana, “a 
Casa da Cerca persegue a qualidade e 
excelência no serviço aos seus utentes (34 
em Residência e 18 em Unidade de Cuidados 
Continuados de longa duração), aliado às 
condições dignas à qualificação dos que aqui 
prestam serviço aos utentes”.

Mafalda Duarte, presidente do ISAVE, deu 
a conhecer os cursos - licenciaturas e Cursos 
Técnico Superiores Profissionais (CTeSP’s) - que 

podem enriquecer a Casa da Cerca nesta 
permuta que beneficia o ISAVE e os seus 
estudantes que aí poderão realizar estágios e 
investigação, através do Centro de Interdisci-
plinar de Ciências da Saúde (CICS). O proto-
colo entre essa instituição e o ISAVE, contribuiu 
para a “formação de qualidade no domínio 
da saúde, através do estreitar de laços entre 
as duas entidades, nomeadamente no que 
diz respeito, à troca de experiências, ações 
de formação e capacitação, bem como na 
possibilidade de realização de estágios”.

O Centro Qualifica da Escola Profissio-
nal Terra Verde, permitirá à Casa da Cerca 
usufruir de um processo de reconhecimento, 
validação e certificação de competências 
profissionais e/ ou de certificação escolar (9.º 
e 12.ºano de escolaridade) entre outras ações 
de formação junto dos seus funcionários.

Desta forma, estas duas instituições de refe-
rência nas respetivas áreas de atuação unem 
os seus esforços em torno de um objetivo co-
mum, num processo que o Grupo Amar Terra 
Verde pretende brevemente alargar a outras 
entidades e domínios no município de Ponte 
da Barca como referiu João Luís Nogueira. 
O Presidente do Grupo Amar Terra Verde, 
destacou o trabalho do Centro Qualifica, ao 
longo de dez anos, para elevar a qualificação 
dos trabalhadores em processo de reconheci-
mento e certificação de competências, quer 
escolares, quer profissionais.

João Luís Nogueira mostrou-se determi-
nado a “combater o insucesso com todos os 
meios e forças neste trabalho em rede com 
Municípios e IPSS’s, até porque nós somos do 
tamanho dos nossos parceiros. É um desafio, 
honra e grande orgulho para o ISAVE e EPATV 
colaborarem com a Casa da Cerca…” por-
que “…é nestas parcerias que saímos todos 
mais ricos.”

Os alunos do Curso Técnico de Pastelaria/ Padaria 2º 
ano, no dia 29 de janeiro, acompanhados pelos profes-
sores Helena Sousa e João Carlos Freitas visitaram o Paço 
dos Duques em Guimarães, sendo recebidos pelo Dr. 
Miguel Capela que lhes proporcionou uma visita guiada 
pela História de Portugal. No período da tarde foram 
visitar a Moageira Ceres situada na cidade do Porto/ 
Campanhã, sendo esta uma empresa que se dedica ao 
comércio de farinhas e cereais desde 1875. Os alunos ti-
veram a oportunidade de acompanhar todo o processo, 
desde a chegada dos cereais à saída do produto final, 
produto este que vai desde a farinha mais simples às mis-
turas enriquecidas. A visita tinha como principal objetivo 
a visualização de todo o processo de elaboração das 
diferentes farinhas e dos produtos à base de farinha.

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, as turmas dos cursos técnicos de 
Multimédia e de Design Gráfico, acompanhadas pelos docentes 
António Cunha, Rui Silva, Fátima Pimenta e Carla Veloso, desloca-
ram-se a Lisboa para visitar os estúdios de produção televisiva SP 
e a exposição fotográfica “PhotoArk”.

Na visita aos estúdios da SP, os alunos puderam assistir, através 
de uma visita guiada a todo o processo subjacente a uma pro-
dução televisiva. Deste modo, tiveram uma perspetiva global de 
toda a envolvência técnica, tecnológica e humana que está por 
detrás da produção de uma telenovela/série: a elaboração de 
guiões, os cenários, as filmagens de exterior e de interiores, bem 
como todos os departamentos responsáveis por todo o processo 
de edição - vídeo, cor e áudio (sonoplastia) – e de design gráfico 
envolvidos.

A exposição fotográfica PhotoArk, associada a elementos 
multimédia e interativos, de autoria de Joel Sartore, pretende 
chamar a atenção para a importância da conservação de vá-
rias espécies animais que estão em risco, alertando que “se nada 
mudar, até 2100 podemos perder metade das espécies animais.” 

Com uma seleção de alguns dos retratos mais emblemáti-
cos do portfolio Photo Ark, os alunos tiveram a oportunidade de 
contemplar de forma única algumas das espécies animais com 
as quais partilhamos o Planeta – muitas delas em grave risco de 
extinção e outras já extintas.

Estes retratos permitem-nos olhar para estas espécies de uma 
forma diferente, fazendo sobressair as suas características únicas 
e encantadoras. Alguns dos retratos são individuais e outros têm 
vários animais, mostrando a interação de animais mais velhos 
com as suas crias.

No dia 13 de fevereiro de 2019 a turma 
de Técnico de Geriatria da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde visitou a empresa 
ORTHOS XXI em Guimarães, acompanha-
da pelas professoras Sónia Vilas Boas e 
Ana Catarina Martins. 

A ORTHOS é uma empresa nacional 
pertencente ao universo do material orto-
pédico e hospitalar. Junta à sua condi-
ção de fabricante nacional e europeu de 

cada vez mais um vasto leque de produ-
tos o facto de, através de acordos com 
reputadas empresas nacionais e interna-
cionais, distribuir os seus produtos.

Na empresa as alunas foram recebi-
das pela fisioterapeuta Dra. Ana Gomes. 

Na visita à empresa puderam conhe-
cer o processo de fabricação e monta-
gem de diferentes ajudas técnicas. 

Esta visita foi uma mais-valia para 

o futuro profissional, pois permitiu que 
as alunas vissem e experimentassem as 
várias ajudas técnicas que existem no 
mercado nacional. 

A Escola Profissional Amar Terra Verde 
e as alunas da turma Técnico de Geriatria 
estão extremamente gratas à disponibi-
lidade da empresa ORTHOS XXI para nos 
receber. 

Visita de estudo à ORTHOS
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Erasmus+:
200 organizações participantes
na EPATV

EPATV inclui três inovações
na marca Namorar Portugal

A Escola Profissional Amar Terra Ver-
de (EPATV) acolheu, no dia 14 de feve-
reiro, a iniciativa “St. Valentine Breakfast 
Day”, um pequeno-almoço diferente, 
preparado pelos alunos dos cursos de 
Cozinha/Pastelaria e Padaria/Pastela-
ria e servido pelos alunos do curso de 
Restaurante/Bar. No final, três produtos 
diferentes inseridos na marca Namorar 
Portugal, realizados por alunos da EPA-
TV, foram apresentados ao público.

A Diretora Pedagógica da escola, 
Sandra Monteiro, explicou que tanto o 
pequeno-almoço como as apresenta-
ções que lhe seguiram são «formas da 
escola se associar à marca», permitindo 
aos alunos «aplicar o que aprendem 
dentro da sala de aula».

O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, António Vilela, enalteceu 
o facto de alguns dos produtos associa-
dos ao Namorar Portugal surgirem no 
âmbito de Provas de Aptidão Profissional 
(PAP) de alguns alunos, o que promo-
ve «uma dinâmica muito interessante, 

valorizada pela escola e demonstrada 
na grande qualidade dos produtos. São 
desafios para os jovens».

Os três novos produtos inseridos na 
marca Namorar Portugal 2019 são “Tera-
pias de Amor”, realizado pela turma de 
estética do 1.ºano; “Doce Amor”, criado 
pela turma de Padaria e Pastelaria do 
3.º ano e “Licor dos Namorados”, da 
Turma de Restaurante e Bar do 2.ºano.

Integrado no programa Namorar 
Portugal, a Escola Profissional Amar Terra 
Verde proporcionou um momento de 
convívio e degustação a toda a comu-
nidade escolar. 

O “breakfast” contou com a presen-
ça do presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, António Vilela, da 
vereadora Júlia Fernandes, do vereador 
Manuel Oliveira Lopes, de Carlos Tiago 
Alves, de José Faria e representantes da 
comunicação social.

“Doce Amor” é um produto criado 
pelas alunas Joana Soares e Catarina 
Miranda do 3.º ano do Curso Técnico de 

Design Gráfico, o qual está inserido no 
Projeto da Prova de Aptidão Profissio-
nal. Além da embalagem criada e da 
marca foi necessária a realização dos 
chocolates. Para que isso fosse possível 
e uma vez que uma aluna do curso 
Técnico de Padaria e Pastelaria do 3.º 
ano se encontrava a realizar uma PAP 
cujo tema é o chocolate, juntou-se o útil 
ao agradável.

Ainda inserido no tema dos namora-
dos, foi realizado um concurso QR love 
do “Doce Amor” que terminou, no dia 
seguinte, com a visualização de um 
filme, atribuição da embalagem e um 
almoço a dois alunos vencedores.

“Terapias de Amor”, que inclui um 
conjunto de produtos de beleza cha-
mada ECOS, constituída por exfoliante, 
creme de mãos, óleo de massagem e 
sais de banho, foi desenvolvido pelas 
alunas, incluindo, a marca até à emba-
lagem, inserido no projeto integrador da 
turma, em parceria com todo o corpo 
docente.

Enquadrada nas ações de disseminação e de apoio à 
elaboração de candidaturas no âmbito do Programa Eras-
mus+, a Agência Nacional gestora deste programa esteve 
em Vila Verde, na EPATV, perante uma plateia de perto de 
200 participantes de instituições com perfis diversificados, mas 
com um interesse comum: criar um projeto de cooperação 
internacional, empoderador das comunidades, através de 
diferentes estratégias educacionais inovadoras nos setores da 
Educação Escolar, Ensino Profissional, Ensino Superior e Educa-
ção de Adultos.

As organizações participantes, vindas de toda a região 
norte, eram constituídas maioritariamente por escolas, centros 
de formação, associações e empresas que tiveram oportuni-
dade de obter informação relevante sobre a criação de pro-
jetos, esclarecer dúvidas e, até, estabelecer novos contactos 
entre instituições.

A EPATV, para além de convidada a organizar este 
evento para a região norte do país, foi também convidada 
a apresentar um dos seus projetos em curso, nomeadamen-

te, sobre a capacitação de profissionais que trabalham em 
Educação de Adultos. Para a organização e acolhimento aos 
participantes, a EPATV contou com a participação ativa de 
docentes e alunos de CEF de Assistente Administrativo, Curso 
Técnico de Restaurante/Bar, Curso Técnico de Cozinha/Paste-
laria, Curso Técnico de Padaria/Pastelaria e Curso Técnico de 
Multimédia.

De notar que a EPATV participa em projetos deste progra-
ma e dos seus antecessores há mais de 15 anos, tendo já inte-
grado cerca de 50 projetos, o que se constitui uma experiên-
cia alargada neste âmbito, reconhecida pela comunidade e 
pelos organismos gestores e contribuindo, desta forma, para a 
internacionalização da comunidade educativa da EPATV.

A sensibilização para os valores europeus e o envolvimento 
de toda a comunidade, parceiros e sociedade civil em geral 
é outra das razões para que a EPATV continue empenhada 
na participação ativa no programa e na divulgação dos 
resultados dos projetos, colocando-os ao serviço da comuni-
dade.
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A EPATV apresentou, no dia 15 de fe-
vereiro, no Encontro Regional Eco-Escolas 
da região Norte, no Parque Biológico de 
Gaia, o seu projecto “Pedalar por uma 
causa – Ciclofloresta”.

Este encontro tem como objetivos (In)
formar sobre a metodologia e projetos 
Eco-Escolas, trabalhar a articulação Eco-
-Escolas com os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ONU 2030), a troca 
de experiências, partilha e divulgação 
de boas práticas entre as Eco-Escolas da 
região, por forma a incentivar o trabalho 
em rede. 

No encontro, participaram professores 
de todos os graus de ensino – do jardim 
de infância ao ensino superior - que 
participam no Programa Eco-Escolas (ou 
pretendem participar) e Técnicos de mu-
nicípios que trabalham com o Programa 
Eco-Escolas.

A Escola Profissional Amar Terra Verde 
foi convidada a apresentar um projeto 
seu, como referência de boas práticas 
numa Eco-Escola: “Pedalar por uma cau-
sa-Ciclofloresta”.

A prof. Paula Costa explicou que 
“Pedalar por uma causa” consiste na 
sensibilização da população escolar do 
concelho de Vila Verde através da inter-
pretação teatral de uma peça itinerante 
subordinada ao tema selecionado pela 
ABAE, para cada ano. O projeto teve 
início em novembro de 2015 e já cumpriu 
quatro edições dedicadas a diferentes 
temáticas. A criatividade é a palavra 
de ordem e a maioria dos adereços são 
elaborados pelos alunos, privilegiando 
materiais reciclados e/ou recicláveis. O 
grupo de teatro é acompanhado por um 
conjunto de ciclistas que abrem alas aos 
“atores por uma causa”.

Paula Costa revelou que a EPATV 
pretende “evoluir o conceito através da 
reedição deste projeto, tentando sempre 
melhorar e diversificar as temáticas para 
a sensibilização ambiental”.

Quando ao futuro, assegurou que a 
EPATV gostaria que “este compromisso 
fosse alargado a outros concelhos para 
que todos juntos consigamos pedalar 
mais longe por esta causa”.

EPATV mostra “Pedalar pela floresta”
no Encontro de Eco-Escolas do Norte

Top 10 do Ensino Profissional
EPATV: Ensino de Qualidade com
empregabilidade e sucesso

Visita de Estudo
a Lindoso e Resulima

Visita à Borgwarner
e Resulima

No dia 15 de fevereiro, os alunos do primeiro ano dos 
cursos de Técnico de Frio e Climatização e Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computadores realizaram uma 
visita de estudo às empresas Resulima e Central Hidroelé-
trica do Lindoso. Esta visita teve como objetivo conhecer 
os processos de obtenção, tipos e aplicações das formas 
das energias renováveis; identificar os componentes de 
sistemas industriais de pneumática/hidráulica; entender os 
fluidos e o seu comportamento nas tubagens, velocidades 
caudais, diâmetros de secções, pressões e perceber as 
vantagens ambientais/energéticos do tratamento de resí-
duos sólido. Os objetivos desta atividade foram atingidos, 
os formandos revelaram muito interesse e aumentaram o 
seu conhecimento técnico. As turmas do 1º ano do Curso Técnico de Eletrotecnia, 1º 

ano do Curso Técnico de Frio e Climatização e 1º ano do Curso 
Técnico de Eletrónica Automação e Computadores realizaram 
uma visita de estudo, no dia 15 de fevereiro, a uma empresa 
multinacional de fabrico de componentes automóveis (Bor-
gwarner) e a uma central de produção de energia elétrica 
de média escala (Resulima), com o objetivo de aprofundar os 
conhecimentos técnicos da sua área de formação. Os alunos 
estiveram em formação nas empresas e tiveram ainda a opor-
tunidade de visitar as instalações, os sistemas de produção de 
energia e respetivos sistemas de proteção e comando. A tarde 
foi passada na Central do Lindoso - aqui os alunos tiveram a 
oportunidade de verificar a produção de energia em grande 
escala, naquele que é um dos maiores produtores de produ-
ção de energia elétrica nacional.

O Diretor Geral da Escola Pro-
fissional Amar Terra Verde (EPATV) 
destacou o nono lugar no Ranking 
Nacional das Escolas com Ensino 
Profissional, “realçando o que se faz 
de bom e sublinha as boas práticas” 
que merecem mais respeito dos po-
deres municipais.

João Luís Nogueira falou aos 
jornalistas durante uma conferência 
de imprensa sobre a edição deste 
ranking, pela primeira vez, que en-
volve 568 escolas de todo o país no 
combate ao insucesso e abandono 
escolar em Portugal.

Mais de 35% de abandono e 
insucesso escolar tem custos sociais e 
económicos elevados e a EPATV - a 
nona maior entre as escolas avalia-
das – reduz esse abandono a 6%, e a 
5% de alunos que não conseguiram 
concluir o 12.º ano em três anos.

“O insucesso deve-se fundamen-
talmente à mudança de curso ou de 
escola, enquanto que o abandono 
se deve à emigração ou opção pe-
los cursos de aprendizagem do IEFP, 
mesmo assim muito abaixo da média 
nacional que é de 35%” – explicou 
João Luís Nogueira.

Para chegar a estes números, 
que fazem da EPATV a segunda 
melhor da Comunidade Intermu-
nicipal (CIM) do Cávado, o Diretor 
Geral da EPATV invocou as ativida-
des transversais, como voluntariado, 

Eco-escolas, projetos integradores e 
desenvolvimento de soft skills.

No entanto, o panorama não é o 
melhor devido à “ausência clara de 
avaliação e orientação vocacional 
no nono ano, incapaz de orientar 
o aluno para a escolha do melhor 
curso ou profissão. Esta é feita na 
Escola Pública que está comprometi-
da como os seus objetivos: mantê-los 
nessa escola”.

Esta situação apenas se resolve 
“com seriedade e não permitir que 
os Diretores das Escolas Secundárias 
o façam. Alguns retêm os alunos nas 
escolas para manterem as suas ofer-
tas na constituição de turmas. Muitos 
alunos, ao fim do primeiro trimestre 
querem abandonar a Escola Secun-
dária e vêm ter connosco” – prosse-
guiu João Luís Nogueira.

DISTRAÇÃO… AUTÁRQUICA
A EPATV podia fazer melhor “se 

nos permitissem participar nos pro-
gramas de combate ao insucesso 
e ao abandono escolar”. Explican-
do, João Luís Nogueira lembrou o 
Programa da CIM Cávado, gerido 
pela Autarquia de Vila Verde, ao 
qual “pedimos adesão e não fomos 
integrados nas suas atividades. 
Trata-se de uma exclusão, quando 
o regulamento não rejeita, nas suas 
atividades de combate ao insuces-
so e abandono escolar, as Escolas 

Profissionais privadas”.
“Não precisamos do dinheiro, 

mas de boas práticas, mas o presi-
dente da Câmara Municipal de Vila 
Verde devia estar distraído e quando 
a EPATV pediu esclarecimentos sobre 
a nossa exclusão, o autarca pediu 
ao administrador da CIM para nos 
responder. É uma decisão claramen-
te política. Os nossos alunos não são 
extraterrestres - são vilaverdenses, na 
sua maioria - e os dinheiros públicos 
devem ser aplicados com transpa-
rência”.

As atividades, em conjunto com 
outros alunos e escolas do concelho, 
são altamente positivas no cresci-
mento cultural e intelectual para as 
melhores escolhas no futuro.

João Luís Nogueira deu como 
exemplo das vantagens desses pro-
gramas o Erasmus+, que só em 2018, 
enviou 85 estudantes da EPATV para 
estágios internacionais. Estas mobi-
lidades “ajudam os nossos alunos a 
crescer exponencialmente. Juntos 
somamos, mas unidos multiplica-
mos”.

A concluir, o Diretor Geral da EPA-
TV lembrou que o índice de 89% de 
empregabilidade dos alunos merece 
mais respeito do Município. Muni-
cípio este que multou a escola por 
abrir um alçado no edifício, para a 
adição de uma máquina de grandes 
dimensões às oficinas pedagógicas.
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Jornadas de Mecânica
Automóvel

Primeiro Ministro quer 
visitar EPATV

Encontros de ARE:
Atividades Rítmicas e Expressivas

No dia 27 de fevereiro, a 
EPATV organizou as Jornadas 
de Mecânica Automóvel, no 
auditório da EPATV.

A abertura dada pela 
Diretora Pedagógica, San-
dra Monteiro, introduziu as 
ações palestrantes de Paulo 
Pinto (da Schaeffler), que se 
debruçou sobre Sistemas de 
Transmissão, e José André (da 
MTE Thomson), que falou aos 
alunos sobre Sonda Lambda.

A dança é considerada a mais comple-
ta das artes pelo envolvimento de elemen-
tos artísticos, como a música, teatro, escul-
tura, pintura, indumentária e as múltiplas 
expressões artísticas, traduzindo emoções 
simples e complexas. 

Esta importante forma de comunicação 
universal é abordada, no Desporto Escolar, 
como Atividades Rítmicas e Expressivas, 
que interpretam a dança como uma arte 
universal, em que todos podem ver, ouvir, 
sentir e expressar-se com a diversidade da 
dança: medieval, folclórica, salão, moder-
na, contemporânea, hip hop, jazz, aeróbi-
ca e outras múltiplas formas.

 A dança caracteriza-se através de co-
nhecimentos, valores, atitudes, linguagem 
corporal, gestual e perspetiva de movimen-
tos formais e informais. 

A sua forma universal de interpretação 
faz com que o movimento seja uma liber-
dade de expressão e motivação, única, 
independente de qualquer cultura, crença 
religiosa, limitação física e psicológica. 

A partilha de informação e troca de 
experiências foi sempre um lema importan-
te para um bom funcionamento do grupo 
EPADANÇA, tal como a colaboração com 
todos os agentes diretos ou indiretos.

Inspirados na música, criamos diferentes 
coreografias que levamos a conhecer a 
outras escolas numa competição que as-
senta em diferentes encontros organizados 
pelo desporto escolar.

O lema estratégico da Escola Profissional Amar 
Terra Verde “…somos do tamanho das parcerias 
que temos…” foi amplamente comprovado no dia 
27 de fevereiro, na inauguração da nova unidade 
industrial da empresa Bysteel FS, Grupo DST, para 
a qual a EPATV foi convidada pelo CEO do Grupo 
DST, Engº José Teixeira.

A inauguração desta unidade, localizada no 
Parque Industrial de Pitancinhos, em Palmeira, 
contou com a presença do Primeiro Ministro, An-
tónio Costa e do Ministro Adjunto e da Economia 
Pedro Siza Vieira, entre outras individualidades, 
tendo a EPATV sido referenciada, nos discursos, 
como pertencente ao ecossistema de inovação e 
produtora de conhecimento ao mesmo nível que 
outras instituições de ensino superior, de formação 

e de investigação nacionais e estrangeiras.
O discurso do anfitrião, José Teixeira, foi uma 

verdadeira “lição” de gestão empresarial, que 
colocou toda a tónica no sucesso do negócio 
através da produção do conhecimento, procu-
rando as “melhores” parcerias com vista à forma-
ção integral dos seus colaboradores, reforçando a 
sua intervenção como elevador social.

No final da sessão, o Diretor Geral da Escola 
Profissional Amar Terra Verde, João Luis Nogueira, 
ofereceu o livro dos 25 Anos da EPATV ao Primeiro 
Ministro o qual, além dos parabéns pela 9ª posi-
ção da EPATV no ranking das Escolas Profissionais 
de 2019, manifestou vontade de visitar a EPATV, 
estando a ser agendada para acontecer breve-
mente.
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Nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, qua-
renta alunas do 1.º e 2.º anos do Curso Profissional 
de Esteticista da EPATV realizaram uma visita de 
estudo ao Estoril Wellness Center, um verdadeiro 
oásis de saúde, bem-estar, beleza e fitness.

Neste centro, as estudantes da EPATV puderam 
averiguar que cada cliente é tratado de forma 
personalizada, quer a nível de atenção quer a ní-
vel de tratamentos dirigidos a necessidades espe-
cíficas com programas altamente diferenciados. 

O Estoril Wellness Center promove um estilo de 
vida saudável e um bem-estar absoluto, traba-
lhando a harmonia e a autoestima e as alunas 
tiveram oportunidade de visualizar aquele que é 
um dos cinco melhores SPA do mundo.

As alunas – acompanhadas por quatro pro-
fessores - ainda tiveram oportunidade de visitar o 
Parque Urbano dos Poetas, em Oeiras, um “museu 
ao ar livre” de arte escultórica, o único em Portu-
gal e o maior da Europa. 

É um espaço de paisagismo e esculturas incor-
porado pela poesia e uma homenagem a poetas 
da língua portuguesa onde tradição e inovação 
se complementam em harmonia.

No segundo dia, as alunas visitaram a Make 
up for ever-Expansão York. Com mais de 40 anos 
de experiência, a Expansão York estabeleceu-se 
como referência na área da distribuição de mar-
cas de alta cosmética e maquilhagem profissional, 
considerada uma das melhores do mundo para 
profissionais, da televisão teatro e cinema. Dispõe 
de todo o material para equipar um gabinete, 
oferecendo formação e apoio contínuo das suas 
marcas. As alunas tiveram uma sessão prática de 
explicação de todos os produtos de maquilha-
gem profissional e assistiram à realização de uma 
maquilhagem de dia e outra de noite, onde foi 
possível visualizar a correta sequência de uma ma-
quilhagem profissional com produtos de caracteri-
zação, contouring e fantasia.

EPATV: Estoril Wellness 
deslumbrou estudantes

EPATV “Qualifica” colaboradores    
da Misericórdia de Amares

Banksy por fotografias e
Direitos Humanos por ilustrações

CMVV atribui voto de louvor à 
EPATV, com abstenção dos 
vereadores do PSD

A EPATV e a Santa Casa da Misericór-
dia de Amares assinaram, no dia 28 de 
fevereiro, um protocolo de colaboração 
cujo objetivo é a certificação de compe-
tências através do Centro Qualifica.

A colaboração insere-se na Estratégia 
Europa 2020 para o crescimento e em-
prego, que considera a qualificação dos 
Portugueses como prioridade estratégica 
para o nosso país.

Na sessão de assinatura do protocolo 
estiveram presentes vários membros da 
Mesa Administrativa da Santa Casa lidera-
dos pelo prof. Álvaro José Silva, enquan-
to a EPATV esteve representada pelo seu 
Diretor Geral, João Luís Matos Nogueira, e 
pela coordenadora do Centro Qualifica, 
Dra. Rosa Vieira.

“As parcerias responsabilizam e tor-
nam-nos mais capazes para fazer o ca-
minho de um melhor serviço a todos” — 
garantiu João Luís Nogueira, ao realçar o 
trabalho do Centro Qualifica da EPATV na 
certificação de competências da vida e 

da profissão.
O Diretor Geral da EPATV destacou 

como objetivo desta Escola Profissional 
“abranger o máximo de instituições e faci-
litar o caminho aos adultos, o que constitui 
um ganho, uma vantagem competitiva 
para as instituições”.

Neste protocolo, o Qualifica une-se ao 
ISAVE — Instituto Superior de Saúde — que 
já colaborava com a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Amares, o que permitiu a João 
Luís Nogueira agradecer a esta IPSS a con-
fiança que deposita no Grupo Amar Terra 
Verde por “reconhecer o nosso serviço de 
qualidade”.

Eleito há mês e meio, o Provedor da 
Santa Casa de Misericórdia de Amares 
lembrou que um dos quatro principais ob-
jetivos do seu mandato consiste em “me-
lhorar os recursos humanos porque são o 
seu melhor ativo e, quanto melhores fo-
rem, mais a Santa Casa ganha com essa 
qualificação certificada”.

“Procuraremos sensibilizar os nossos 

colaboradores para esta necessidade 
porque são eles quem ganham mais com 
essa certificação:  tornam-se mais con-
fiantes e capazes de uma melhor relação 
com os nossos 300 utentes”.

Assim, através de ações organizadas 
pelo Centro Qualifica da EPATV, os fun-
cionários da Santa Casa poderão obter 
certificações escolares (9.º e 12.º anos de 
escolaridade) e/ou profissionais através 
da certificação de competências.

Trata-se de uma colaboração entre 
duas instituições respeitadas na região: 
se a EPATV foi recentemente nona clas-
sificada no ranking nacional das escolas 
profissionais em 2018, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Amares é reconhecida pelo 
seu relevante trabalho na área social com 
cerca de 200 utentes, na infância, e uma 
centena da terceira idade (através de Lar 
de idoso, Apoio domiciliário, Centro de 
Dia e Convívio).

Em contexto de reunião 
ordinária do executivo da 
CMVV, surgiu a proposta dos 
vereadores do PS, na sequên-
cia da 9ª classificação da 
EPATV no ranking nacional de 
melhores escolas profissionais. 
Além dos 25 anos de institui-
ção, dos mais de 700 alunos 

anuais, da conclusão e em-
pregabilidade dos formados, 
também os prémios que a 
EPATV tem arrecadado foram 
motivo de referência argu-
mentativa por parte do PS.

A deliberação foi apro-
vada por maioria com votos 
favoráveis do PS e abstenção 

de votos do PSD.
O Diretor Geral da EPA-

TV lamenta a oportunidade 
perdida por parte dos Ve-
readores da maioria, em 
reconhecer o óbvio e fazer a 
ponte para as boas vontades 
e confiança nas instituições 
do Concelho.

No dia 1 de março, a turma do 1º ano do Curso de Design Gráfico 
visitou a exposição onde reúne fotografias de Barry Cawston do projeto 
“Dismaland and Others” do artista de rua Banksy, um pseudónimo famoso 
pelos seus trabalhos. Nesta exposição foi possível conhecer um pouco do 
seu trabalho crítico, como por exemplo a sátira à Disneyland, “Walled Off 
Hotel” – projeto idealizado para contar a história entre Palestina e Israel 
– conheceram também o “Flower Thrower” e outros trabalhos de jovens 
portugueses, também artistas de rua.

A turma também visitou o Fórum “Futurália 2019” - feira de oferta forma-
tiva. O prepósito da visita ao Fórum foi devido à exposição das ilustrações 
finalistas do concurso “Banda Desenhado dos Direitos Humanos” pela AN-
QEP, onde concorreu um aluno desta turma, Mário Ferreira.
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EPATV anima Dia da Mulher
na Unidade de Cuidados Continuados

Turismo do Porto e Norte
prefere a EPATV na BTL

Duas dezenas de estudantes do segundo ano 
do Curso Técnico Profissional de Esteticista da 
EPATV proporcionaram uma manhã diferente 
a vinte utentes da Unidade de Cuidados Con-
tinuados de Longa Duração da Santa Casa de 
Misericórdia de Vila Verde.

Com esta ação coordenada pelas professo-
ras Maria José Falcão e Paula Costa, as estu-
dantes da Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV) celebraram o Dia da Mulher e deram 
corpo ao lema que dominava a sala de ativida-
des: “o nosso anjo usa os lábios dos outros para 
falar connosco”.

Ao ao som da concertina da Liliana e músicas 
populares que animaram os idosos, as estudantes 
de Esteticista trataram das mãos e das unhas aos 
utentes da Unidade de Cuidados Continuados.

As prof. Paula Costa e Maria José Falcão 
fizeram um balanço “extremamente positivo. 
Estamos muito orgulhosas. Mostraram ser extraor-
dinárias e portaram-se muitíssimo bem”.

A comitiva da EPATV foi recebida por Joa-
quim Ribeiro, responsável pelo Marketing e Co-
municação da Santa Casa de Misericórdia e foi 
acompanhada pela animadora Social, Andreia 
Magalhães. A cada uma das alunas, a Santa 
Casa de Misericórdia de Vila Verde ofereceu 
uma pequena lembrança a assinalar o Dia Inter-
nacional da Mulher cuja vida é um dom único.

Joaquim Ribeiro desafiou as estudantes da 
EPATV a alargar esta parceria à frequência de 
uma vez por mês porque “é uma experiência 
única. Se cuidarmos bem destas pessoas, um dia 
vão cuidar bem de nós”.

Mais uma vez a EPATV foi convidada para 
dinamizar o espaço promocional da região de 
Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), na 
31ª edição da BTL, de 13 a 17 de março, na FIL, no 
Parque das Nações, em Lisboa.

Durante cinco dias, um grupo de alunos dos 
Cursos Técnico de Restaurante/bar (oito) e Cozi-
nha/pastelaria (dois) da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), acompanhados pelos profes-
sores Olga Martins e Rodolfo Meléndrez, acompa-
nharam as degustações gastronómicas e provas 
vínicas dos 85 Municípios que integram a Região 
Norte do país. 

A renovação do convite pela Região de Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal confirma a “com-
petência dos estudantes da EPATV e atribui-nos, 
a cada ano que passa, maior responsabilidade” 
– comentou a prof. Olga Martins.

Para a Diretora do Curso Técnico de Profissio-

nal de Restauração e Bar, “foi uma experiência 
bastante enriquecedora a todos os níveis, espe-
cialmente cultural e ténico”

Foi uma experiência enriquecedora para os 
jovens alunos, que se deslocaram de Vila Verde 
para Lisboa com vontade de aprender mais sobre 
esta área que tanto querem seguir e não deixar os 
seus créditos por mãos alheias. Os alunos pude-
ram contactar com as riquezas turísticas do Norte 
de Portugal e foram saudados por diversas figuras 
mediáticas do campo das artes, como foram os 
casos de Mikael Carreira, Simão Sabrosa, os Irmãos 
Guedes, Kelly Baron, Bárbara branco, entre outros.

A BTL é um dos maiores eventos realizados em 
Portugal, ligados à promoção do turismo, gastro-
nomia e produtos autóctones, visitado por quase 
80 mil cidadãos nacionais e estrangeiros, ou seja, 
um bom escaparate que qualidade de formação 
ministrada na EPATV.

46 47
ES

C
O

LA

ES
C

O
LA



Concurso Mobicurtas:
Em primeiro lugar a EPATV...
e em segundo também

EPATV:
uma Escola Inclusiva

EPATV planta castanheiro
e celebra importância da água

Workshop de lenços
no Serviço de Oncologia do
Hospital da Senhora da Oliveira

A EPATV ganhou, no dia 13 de março, o primeiro e 
segundo lugar na 7ª Edição do Mobicurtas. Este concurso 
designado  “Movimento Estático” é uma atividade integra-
da nas iniciativas da Rede de Clubes Casa do Conhecimen-
to, destinada à dinamização da produção de conteúdos 
multimédia por meios tecnológicos acessíveis, possibilitando 
o incentivo de novos talentos criativos.

O primeiro lugar - vencedor de um vale Fnac de 150€ - 
foi para “A Distância” dos alunos do Curso Técnico de Multi-
média: Carina Cunha, Pedro Duarte e Ana Malheiro.

Por sua vez, o segundo lugar - arrecadou um vale Fnac 
de 75€ - pertencente a “O Pedido” dos alunos do mesmo 
curso: Márcio Rodrigues, Duarte Fernandes e Ana Rodrigues.

A Escola Profissional Amar Terra Verde recebeu, no dia 
14 de março, durante a manhã, o workshop “História e 
Cultura Cigana”, promovido pelo Centro Comunitário de 
Prado, inserido no Projeto Ciga Giro.

Esta iniciativa está integrada na Estratégia de Educa-
ção de Cidadania de Escola, no domínio da Interculturali-
dade e Direitos Humanos, trabalhado na componente de 
Cidadania e Desenvolvimento. 

Sob a orientação do formador Bruno Gonçalves, os 
jovens Inácio Ximenes, Geraldo Ximenes, Marta Jesus e 
Porfírio Santos partilharam a sua história e particularidades 
da sua cultura.  

Marta Jesus e Porfírio Santos são alunos da EPATV, a pri-
meira é aluna do 2º ano do curso Técnico de Restauração 
(Cozinha/Pastelaria) e o segundo é aluno do 3º ano do cur-
so Técnico de Mecatrónica. 

Este “workshop” teve como objetivo a inclusão social 
das comunidades ciganas locais, partilhando os seus hábi-
tos e costumes, como forma de combater o desconheci-
mento, muitas vezes associado a estereótipos e preconcei-
tos.

A EPATV organizou um workshop de lenços 
no Serviço de Oncologia do Hospital da Se-
nhora da Oliveira (Guimarães), a 19 de março, 
que teve como público-alvo doentes tratadas 
no Hospital e que mostraram interesse em 
participar. Foi uma oportunidade que as doen-
tes tiveram para aprender com profissionais 
algumas técnicas para se tornarem ainda mais 
belas e se sentirem melhor no seu dia a dia.

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
celebrou, a dia 20 de março, os Dias Mundiais da 
Água e da Árvore, por antecipação, através da 
plantação de um castanheiro e de uma palestra 
sobre essa substância “incrível” que é a água.

Foi mais uma iniciativa do Grupo Eco-Escolas 
dirigida aos alunos desta escola, aberta pela 
Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, que apre-
sentou o palestrante, Eng. Adelino Silva, Técnico 
superior da Câmara Municipal de Vila Verde e 
participante ativo em várias atividades ambien-
tais da EPATV.

O orador começou por sublinhar que “o nosso 
estilo de vida exige muito do planeta Terra, a nos-
sa Casa, em matérias primas que consumimos e 
são finitas, como o petróleo, o gás e a água”. Por 
isso, “o Planeta não chega para todos nós, tendo 
em conta os nossos estilos de vida” especialmen-
te a água.

Em seguida, este técnico da autarquia vila-
verdense destacou algumas características da 
água, como os estados (gasoso, líquido e sólido), 
a coesão das moléculas (Oxigénio e hidrogénio), 

a aderência a outros materiais, a tensão superfi-
cial, a capilaridade (que a faz subir pelas plantas 
acima porque não são as plantas que a sugam) 
e a boa capacidade térmica. Estas qualidades 
fazem da água “uma substância incrível” - con-
cluiu.

Sobre a água que os vilaverdenses conso-
mem, Adelino Silva garantiu que é de “boa 
qualidade”, na sua cobertura de quase cem por 
cento, e é na sua maioria colhida no rio Homem, 
justificando assim a importância de cuidar e 
proteger a bacia deste rio. Adverte também para 
a importância do consumo de água da rede 
municipal, evitando desta forma o consumo de 
água engarrafada.

Após a palestra, os alunos foram convidados a 
participar na plantação de um castanheiro, uma 
árvore autóctone, na zona verde que rodeia a 
EPATV, sinalizando a relevância do Dia da Árvore.

O Grupo Eco-Escolas, conforme revelou a prof. 
Paula Costa, tem estado empenhado na requalifi-
cação do Jardim de ervas aromáticas da EPATV.
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A Exposição Mensagem vs. Os 
Lusíadas integra-se nos conteúdos 
programáticos da disciplina de 
Português, no âmbito do Módulo 
8, lecionados no 3º ano dos Cursos 
Profissionais.

Os alunos aplicaram os conhe-
cimentos adquiridos subordinados 
às obras supracitadas, com criati-
vidade e inspiração, manifestando 
as evidentes interseções das obras 
primas de Fernando Pessoa e Luís 
de Camões.

As peças expostas servem-se 
de técnicas diversificados, desde a 
moldagem de barro à construção 
de maquetas, passando pela pin-
tura ou criação de manequins que 
representam o próprio Fernando 
Pessoa.

Numa perspetiva de ensinar por 
meio de estratégias diferenciadas 
e ajustadas ao perfil do aluno, este 
ano, a Exposição foi novamente um 
sucesso!

Exposição
“Mensagem vs.
Os Lusíadas”

Técnica e
humanamente,
em Viana

Empreendedorismo
UP Cávado aprova
oito projetos da EPATV Eletrotecnia e Mecatrónica

na Corunha

Mónica Pereira e Rafaela Cunha
vencem IIª Edição do concurso “Um poema de Amor”

Vinte e um de março, sol, céu azul e a turma 
de 3º ano de Mecatrónica Automóvel rumou a 
Viana do Castelo, para ir a uma mostra da oferta 
formativa do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (IPVC).

Chegados a Viana, foram para a mostra. Esta 
decorreu no pavilhão multiusos, com stands que 
esclareciam sobre a variada oferta formativa do 
IPVC. Os alunos da EPATV, além de percorrerem 
variados stands, receberem brindes, assistiram 
a duas apresentações relacionadas com a sua 
área de formação: o sistema de refrigeração de 
um motor e um motor de combustão e os seus 
componentes. Mas nem só de aprendizagens 
úteis se preencheu o dia.

Alguns alunos, fizeram escalada, numa pa-
rede instalada para tal. Comtemplaram o azul 
brilhante do Lima a desaguar no Atlântico, bem 
pintado pelo Sol que fazia Viana tépida e convi-
dava a passeios de bicicleta, a pé, a momentos 
de amenas cavaqueiras que a brisa tornava 
leves. Momentos de ócio, inúteis, que até o cé-
rebro mais mecânico, conseguem lubrificar com 
alguma poesia.

Antes de saírem de Viana, ainda houve 
tempo para soar a concertina em honra das 
tradições minhotas que atraíram outros convivas, 
alunos do IPVC, que também tocaram, e brasilei-
ros que filmaram o momento para que atraves-
sasse o Atlântico.

Portanto, esta ida a Viana, além de formativa, 
tecnicamente falando, foi recheada por mo-
mentos de formação humana, de inutilidade útil.  

Oito projetos ou ideias de negócios 
apresentados por alunos da Escola 
Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
foram selecionados para a final munici-
pal do Concurso de Empreendedorismo 
Escolar UP Cávado, no dia 13 de Maio, 
no Centro de Artes e Cultura de Vila 
Verde. 

Nesta edição, foram apresentadas 
35 ideias na semifinal no Município de 
Vila Verde, que a Comunidade Inter-
municipal (CIM) do Cávado considera 
“muito positivo e demonstrativo da ca-
pacidade empreendedora dos jovens 
da nossa região”.

Numa nota enviada às Escolas, o 
Primeiro Secretário da CIM Cávado, Luís 
Machado Macedo, “felicita todos os 
alunos pela ousadia e atitude empreen-
dedora que demonstraram com a 
participação na 2.ª Edição do concur-
so municipal de ideias no âmbito do 
projeto UP Cávado: Escolas Empreen-
dedoras”.

A EPATV viu selecionados oito dos 27 
projetos apresentados, a saber:  Agrisé-
nior, Green & Orange Licor, Bikenergy, 
Cana de Pesca Elétrica, Mulher e Artista 
- Frida Kahlo, Canivete de Maquilha-
gem, Phone Place e  Mini Freezer.

Por motivos logísticos e de duração, 
a final municipal tem somente 12 proje-
tos em competição, sendo os restantes 
quatro, de alunos da Escola Secundária 
de Vila Verde.  As ideias de negócio 
foram selecionadas pelo júri constituído 
por representantes da CIM Cávado, do 
Município de Vila Verde e das Escolas 
envolvidas.

Nos dias 21 e 22 de 
Março as turmas do 1º 
ano de eletrotecnia e 
3 ano de mecatróni-
ca realizaram uma 
visita de estudo á 
corunha. Durante es-
tes dois dias os alunos 
tiveram a oportunida-
de de conhecer as 
instalações e projetos 
de ensino do IES – 
Instituto Frei Martin 
Sarmiento e o parque 
eólico experimental 
do sotavento.

As equipas pedagógicas da EPATV, para 
dar resposta aos inúmeros desafios e exigên-
cias colocados à escola, num mundo globali-
zado e em permanente mudança, utilizam a 
criatividade e a inovação, em sala de aula, 
com o objetivo de potenciar o desenvolvi-
mento de qualificações e de uma cidadania 
responsável dos seus alunos. Para este efeito, 
utilizam diversas metodologias de aprendiza-
gem que têm como objetivo primordial cons-
truir o currículo do aluno de uma forma global 
e integrada.

É neste contexto que surge o concurso 
“Um poema de amor”, associado à marca 
“Namorar Portugal”, que visa “fomentar o 
gosto pela poesia, estimular a criatividade e a 
utilização de ferramentas digitais, para além 
de fomentar hábitos de escrita e leitura.

Nesta IIª edição, o júri composto por Or-
lando Fernandes (Imagens de Sonho); Ismael 
Graça (Casa do Conhecimento); Luís Gon-
çalves (Foto Felicidade); e Sandra Monteiro 
(EPATV) atribuiu o 1º prémio ao vídeo sobre o 
poema “Amor” de José Luís Peixoto, produzido 
pelas alunas Mónica Pereira e Rafaela Cunha 
(alunas do Curso Técnico de Multimédia) nes-
ta II edição do concurso smartphone/vídeo 
“Um poema de Amor”.

Este trabalho foi selecionado entre os mais 
de 50 participantes e está disponível no canal 
de Youtube da EPATV.
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III Jornadas da Criatividade:
Criatividade multidisciplinar encheu auditório da EPATV

A inspiração e criação artística enche-
ram o auditório da EPATV com música, 
fotografia, cinema, teatro e jogos digi-
tais durante o dia 21 de março, primeira 
etapa das III Jornadas da Criatividade, 
dinamizado pelo grupo de informática, 
comunicação e imagem da escola, que 
terminou a 22 de março. 

As jornadas da Criatividade são uma 
iniciativa do Grupo disciplinar de Infor-
mática, Comunicação e Imagem cujo 
objetivo principal é dotar os alunos de 
ferramentas e experiências profissionais 
em diversas áreas, de forma a estimular 
as suas capacidades de criação artística.

 O primeiro dia abriu com a partici-
pação do fotógrafo Orlando Fernandes 
(Imagens de Sonho), que acompanhou a 
sua palestra com vários vídeos, incluindo 
um de André Gomes, ex-aluno da EPATV, 
que arrebatou um Prémio Europeu de 
vídeo.

Nascido em Vila Verde mas residente 
em Braga, Orlando Fernandes recordou 

os primeiros flashes quando os pais deram 
uma máquina fotográfica ao seu irmão 
mais velho mas ele “não lhe ligou nenhu-
ma. Até que, aos 12 anos, peguei na má-
quina e a primeira foto foi à minha mãe a 
lavar roupa num tanque”.

Especializado em vídeos de casa-
mentos, o processo de criatividade 
de Orlando Fernandes começa numa 
conversa com os noivos para conhecer a 
história deles e o mesmo acontece com 
os retratos em que procura conhecer pri-
meiro o fotografado. Fanático da banda 
desenhada — especialmente Marvel — é 
também no cinema dos anos quarenta 
e cinquenta que busca a sua inspiração 
mas “quantas e quantas vezes me inspiro 
na família, na rua e no andar das pes-
soas”.

Seguiu-se um diálogo interessante com 
os alunos até à entrada em palco do 
músico angolano, residente em Portugal, 
Aladino Euclides, da banda Kiltër, que fez 
questão de assinalar a sua dimensão de 

autodidata.
Ao longo de vários exercícios intera-

tivos com os alunos, rítmicos e vocais, 
Aladino destacou que o “ritmo é uma das 
bases da música”.

A música “é uma forma de esconder 
o que eu não quero dizer às pessoas de 
forma direta”, é também “uma terapia” 
e “faz sentir-me de volta a casa, a estar 
perto da minha família”.

Após um intervalo, intervieram Júlio 
Cardoso (Seiva Trupe) sobre cinema e 
teatro e Miguel Guimarães (baterista dos 
Mão Morta) falou sobre música, realizan-
do exercícios sobre o ritmo com o auditó-
rio dividido em quatro partes.

Júlio Cardoso justificou a necessidade 
do teatro com o avanço da tecnologia 
que nos isola dos outros: “quanto mais 
avança a tecnologia, mais avança a 
necessidade de termos comunicação 
humana. O teatro é comunicação” — 
concluiu, após uma conversa moderada 
por Arnaldo Varela de Sousa.

Após o almoço, servido e confeciona-
do pelos alunos de restauração, os alunos 
da EPATV conheceram os principais 
momentos da construção e elaboração 
de jogos digitais, através de Duarte Filipe 
Duque, diretor do curso de Engenharia 
de Desenvolvimento de Jogos Digitais do 
IPCA (Instituto Politécnico de Cávado e 
Ave).

O processo de jogos em 3D inicia-se 
com a criação de um esqueleto, prosse-
gue com a associação da pele (Skin) e 
conclui-se com a criação dos movimen-
tos do esqueleto. A pele é construída 
através de triângulos e o apoio do pro-
grama Motion Capture (MoCap).

No segundo dia, as Jornadas encer-
raram com um pequeno concerto pelos 
bracarenses Maybe the King, um grupo 
de pop-rock.

Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica 
da EPATV e também membro do júri do 
concurso de vídeo “Um Poema de Amor”, 
revelou que a “escolha dos cinco melho-

res não foi fácil dada a qualidade dos 51 
trabalhos apresentados” ao prémio de 
cem euros em compras na FNAC.

A tarde abriu com uma palestra de 
Nuno Oliveira, da empresa Xpim 3D prin-
ting, para falar sobre impressão em três 
dimensões.

No fim da manhã, falou ao público, 
Eduardo Fernandes, do estúdio de tatua-
gens, piercings e remoção de tatuagens, 
ExInk. O tatuador abordou várias ver-
tentes do seu trabalho, desde a verten-
te artística, à higiene e segurança e à 
remoção das tatuagens. “É importante 
que percebam que isto é para sempre, 
ponderem bem o que fazem, quando 
fazem e quem escolhem para o fazer – os 
riscos e problemas podem ser muitos” – 
alertou Eduardo.

O segundo dia das Jornadas abriu 
com uma intervenção de Bruno Ferrei-
ra (Ezik) conhecido como artista visual, 
especialmente em ilustração e street art, 
que aos 10 anos venceu o Concurso de 

Postais de Natal dos Transportes Urbanos 
de Braga e nunca mais desistiu da sua 
arte.

Bruno Ferreira desafiou os estudan-
tes da EPATV a procurar a “inspiração 
porque ela não aparece do nada” sem 
desistir mesmo quando se fracassa ou 
quando as pessoas dizem que o nosso 
trabalho é ridículo.

No seu entender a “imaginação é 
mais importante que o conhecimento”, 
mas quanto mais informação tivermos 
mais possibilidades temos de ser melhores.

“Há que riscar e arriscar”, sem es-
quecer de “gerir o tempo e descobrir os 
melhores horários em que há mais predis-
posição para a criatividade”. “Só assim 
podemos pensar o absurdo para atingir o 
impossível” – concluiu Bruno Ferreira Ezik, 
para quem “tudo é possível com esforço 
e dedicação”.
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A Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV) realizou, no dia 25 de março, 
uma sessão dupla de sensibilização dos 
seus alunos para a importância do voto 
nas eleições europeias no dia 26 de 
Maio.

A sessão abriu com a exibição de 
um vídeo realizado por dois alunos sobre 
as instituições europeias, destacando o 
Parlamento Europeu, as suas funções, 
modo de funcionamento e importância 
no conjunto das instituições.

Esta sessão foi dinamizada pelo 
Clube Europa, no âmbito do projeto da 
EPATV Escola Embaixadora do Parla-
mento Europeu, Coordenado pelas Pro-
fessoras Palmira Moreira e Lúcia Lopes, 
e incluiu um concurso para os alunos 
responderem a cem perguntas sobre a 
problemática europeia, usando um lápis 
oferecido a cada aluno com a inscrição 
#destavezeuvoto EE2019.

Os vencedores deste concurso – en-
tre centena e meia de estudantes que 
participaram – recebem os prémios na 
sessão que assinala o Dia da Europa, a 
9 de maio. As atividades foram desen-
volvidas pelas alunas do segundo ano 
do Curso de Esteticista que envergavam 
t-shirts com a inscrição destavezeuvoto.
eu, uma mensagem dirigida àqueles 
que vão votar pela primeira vez este 
ano.

Depois do vídeo e antes do concur-
so, os alunos foram esclarecidos sobre as 
razões e importância do voto europeu, 
dando a conhecer o que a Europa fez 
pelo país, pela região do Cávado e por 
cada português. Nesse sentido, “votar 
no dia 26 de Maio, é um ato de cidada-
nia e a melhor forma de te fazeres ouvir 
na Europa”.

Ao longo da semana passada, os 
alunos e professores do Clube Europa 
sensibilizaram a população de Vila Ver-
de para as eleições do Parlamento Euro-
peu, dando continuidade a um projeto 
que se repete desde 2017.

EPATV sensibiliza estudantes
para voto nas eleições europeias

Semana das Línguas na EPATV 
elege dois “príncipes” da doçaria

Ricardo Moreira, do 1.º ano de Co-
zinha/Pastelaria, na categoria I, e João 
Cunha, 3.º ano de Cozinha, na categoria 
II, foram os vencedores do Concurso de 
Pastelaria que decorreu no dia 27 de 
março, na Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) no âmbito da Semana das 
Línguas.

Ricardo Moreira elaborou, decorou 
em casa um bolo de chocolate original 
da cultura inglesa (Brownie) ao passo 
que João Cunha escolheu um bolinho 
de baunilha original da doçaria francesa 
(Canelé de Bordeaux) e foram avaliados 
por um júri constituído por Sandra Montei-
ro (Diretora Pedagógica da EPATV) e os 
professores Olga Martins, Sílvia Sá, Sandra 
Guedes e Américo Silva.

Os vencedores receberam como 
prémio um livro de culinária, como reco-
nhecimento pela criatividade e empenho 
que colocaram nas suas provas – confor-

me destacou Sandra Monteiro, Diretora 
Pedagógica da EPATV.

TERRABOURENSE E VILAVERDENSE REPE-
TEM “QUESTION OF ENGLISH”

A dupla João Jacinto, de Vila Verde, 
e Fátima Silva, de Terras de Bouro, – do 
3.º ano do Curso Técnico de Audiovisuais 
- venceu a décima edição de A question 
of English que movimentou meia centena 
de alunos, no dia da Língua Inglesa, 27 de 
Março.

Esta dupla repetiu a vitória alcançada 
no ano passado. No segundo lugar, ao 
fim de quatro rondas com 16 perguntas 
cada uma, o segundo lugar foi arreba-
tado por André Sobral e Gabriel Lima 
(ambos do 1.º ano do Curso de Cozinha/
Pastelaria) enquanto o terceiro lugar foi 
conquistado por Denil Rodrigues e Gon-
çalo Palmeira (2.º ano de Mecatrónica 
Automóvel).

Ao longo da manhã os alunos de 
Cozinha/ Pastelarias prepararam doces 
típicos ingleses (panquecas, cupcakes de 
maça e de chocolate, scones). Ao almo-
ço, os alunos dos Cursos de Restaurante/
bar e Cozinha/Pastelaria, proporcionaram 
um menu com Pea and ham soap, fish 
n’chips, meat loaf, Yorkshire pudding e 
Mashed potatoes. Apple pie, Summer 
pudding e Chocolate cake with cream 
são as sobremesas previstas.

A Semana das Línguas, arrancou no 
dia 26 de março, com saberes e sabores 
franceses. Ao longo do dia foram degus-
tados doces diversos de França, como os 
Profiterols, crepes e cremes, e o almoço 
respeitou uma ementa da gastronomia 
gaulesa que abriu com uma sopa Vichys-
soise, teve como prato principal um Coq 
au vin e como sobremesas Crème Brûlée, 
Mousse au chocolate e frutas variadas.
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O Grupo Disciplinar de Português realizou 
mais uma edição das Olimpíadas da Língua 
Portuguesa, constante do Plano Anual de Ativi-
dades da EPATV.

Às 15 horas, do dia 27 de março de 2019, 
as equipas constituídas por dois elementos de 
cada turma dos Cursos Profissionais, enceta-
ram o concurso, composto por sete eliminató-
rias: 1ª Caça ao erro, 2ª Ditados e Provérbios, 
3ª Gramática, 4ª Texto Narrativo, 5ª Texto Dra-
mático, 6ª Texto Lírico e 7ª Autores Portugueses.

As equipas encontravam-se concentradas 
e empenhadas na resolução dos questioná-
rios, cada qual constante de 20 perguntas.

Os vencedores foram: em primeiro lugar, 
o 3º ano do Curso Técnico de Restauração: 
Restaurante/Bar; em segundo lugar, o 1º ano 
do Curso Técnico de Design Gráfico; e em 
terceiro, o 2º ano do Curso Técnico de Meca-
trónica Automóvel.

Olimpíadas da Língua
Portuguesa 2019

INEM promove Mass Training em 
Suporte Básico de Vida
aos alunos da EPATV

EPATV e Bienal na Escola:
um combate contra o medo

Durante o dia 28 de março o Instituto Nacional de Emergência 
Médica, entidade responsável pela implementação do Sistema 
Nacional de Emergência Médica em Portugal, promoveu para 
os jovens do 12º ano da Escola Profissional uma formação em 
Suporte Básico de Vida. O objetivo desta formação foi ensinar de 
uma forma prática formas de atuação em situações de emergên-
cia, especificamente em casos de paragem cardiorespiratória, 
estados de inconsciência e obstrução da via aérea. Estiveram 
envolvidos nesta formação a Enf Isabel Santos, técnica do INEM e 
um grupo de Enfermeiros do ACES Gerês/Cabreira, da Unidade de 
Cuidados na Comunidade e da Unidade de Saúde Pública. Tendo 
consciência que estas iniciativas são extremamente importantes 
e podem salvar vidas humanas, o INEM defende que esta prática 
deve estar presente desde cedo na vida de cada cidadão.

O artista Luís Coquenão desafiou, a 
28 de março, cerca de duas dezenas de 
alunos da Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV), de Vila Verde, a participar 
na VII Bienal de Arte na Escola ao afirmar 
que “o medo é o inimigo número um da 
arte”.

Este pintor e coordenador artístico 
da Bienal Internacional de Arte Jovem 
estava acompanhado do artista plásti-
co, Rafael Ibarra, no último dos quatro 
workshops, com que arrancou esta inicia-
tiva. 

Na sessão de abertura deste 
Workshop, aberto aos alunos do Curso 
Profissional Técnico de Design Gráfico, a 
Vereadora Júlia Fernandes deu conta dos 
momentos desta bienal que está na fase 

de execução de obras para a exposição 
que é aberta no dia 16 de maio, na Biblio-
teca Professor Machado Vilela, da qual 
serã escolhidas as obras que representam 
Vila Verde, na Bienal Internacional de 
2020.

“Aproveitem esta oportunidade para 
mostrar o vosso talento e criatividade” 
- disse Júlia Fernandes, agradecendo a 
disponibilidade total da EPATV para aderir 
a mais esta iniciativa municipal.

Por sua vez, a Diretora Pedagógica da 
EPATV, Sandra Monteiro, agradeceu “a 
presença e contributo de dois grandes 
artistas” e manifestou o desejo de que 
os “os alunos aproveitem todos os seus 
ensinamentos e conselhos”. 

As Professoras Ana Nogueira e Fátima 

Pimenta explicaram que a EPATV partici-
pa com trabalhos individuais e coletivos, 
de modo a estimular a criatividade de 
cada aluno e o espírito de grupo na con-
ceção de uma obra de arte.

Pelo que pôde apreciar, antes de 
conversar com cada um dos alunos, Luís 
Coquenão deu conta da “qualidade de 
desenho que é muito boa nos trabalhos 
em fase de execução, sinal de que há 
muita vocação para as artes”.

Trata-se de um projeto promovido 
pela Câmara Municipal de Vila Verde, 
em parceria com os Agrupamentos de 
Escolas do concelho, a EB 2/3 Mons. Elísio 
Araújo, a Escola Secundária de Prado e a 
EPATV.

Esher e
Galeria da Biodiversidade

Os cursos de Multimédia e Audiovisuais 
da Escola Profissional Amar Terra Verde 
visitaram, no dia 29 de março, a obra de 
Maurits Cornelis Escher e a Galeria da 
Biodiversidade – Centro Ciência Viva, no 
Porto, acompanhados pelos docentes 
António Cunha, Fátima Pimenta, Marco 
Alves e Pedro Arantes.

Instalada no Centro de Congressos 
da Alfândega do Porto, a obra do artista 
holandês M. C. Esher, já vista por cerca 
de três milhões de pessoas em exposições 
realizadas em cidades como Nova York, 
Roma, Bolonha, Lisboa e Nápoles, apre-
senta uma grande exposição retrospeti-
va, com 135 obras, evidenciando o per-
curso criativo do grande génio visionário 
que encantou a mente dos cientistas e a 
fantasia dos artistas gráficos, exercendo 
uma enorme influência no mundo da 
arte.

A exposição permitiu aos alunos a 
visualização de algumas técnicas, tam-
bém elas relacionadas com os respetivos 
cursos.

Já na Casa Andresen, no 
Jardim Botânico do Porto, 
os alunos visitaram a Galeria 
da Biodiversidade – Centro 
Ciência Viva que dedica uma 
exposição especificamente à 
biodiversidade. É um espaço 
onde a arte se cruza com a 
biologia e a história natural, 
estimulando uma panóplia de 
experiências sensoriais, pro-
positada e cuidadosamente 
concebidas para celebrar a 
diversidade da vida. 

A Galeria da Biodiversidade é o pri-
meiro espaço museológico do mundo, 
criado de raiz, segundo a filosofia da 
museologia total.

Os alunos puderam encontrar um con-
junto exemplar de 49 módulos expositivos 
e instalações, muitos dos quais desen-
volvidos ou adaptados especificamente 
para a sua exposição permanente, que 
se organizam em 15 temas principais, 
através dos quais se abordam os mais 

variados aspetos da diversidade biológi-
ca e cultural que hoje conhecemos. Com 
funcionalidades e características sem 
paralelo a nível mundial, e devidamente 
enquadradas numa gama extraordina-
riamente rica e diversificada de recursos 
museográficos, que vão desde modelos 
mecânicos até às mais sofisticadas pla-
taformas multimédia e audiovisuais, esta 
nova e única plataforma cultural permitiu 
embarcar numa viagem através da ciên-
cia, literatura e arte, acompanhada pelas 
mais belas histórias sobre a vida.
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Lembram-se da Matriosca que reúne 
bonecas de tamanhos variados colo-
cadas umas dentro das outras? Esta é a 
melhor imagem que resulta das jornadas 
que a EPATV acolheu, dia 29 de março, 
sob o lema “O Direito das Crianças: da 
prática ao superior interesse”.

Esta imagem é sugerida pelo desenho 
feito por uma criança e apresentado pelo 
Juiz do Tribunal de Família e Menores de 
Mafra no encerramento das jornadas que 
encheram o auditório da EPATV - Escola 
que ostenta o Selo de Protetora de Crian-
ças e Jovens. As várias pessoas (pai, mãe 
separados e os filhos) encaixam-se em 
harmonia, sem sofrimento e com respeito 
por todos, apesar de diferentes.

Joaquim Manuel da Silva entusiasmou 
o auditório quando veio ao encontro de 
algumas teses defendidas ao longo da 
manhã, especialmente a “dos relatórios 
que não servem para nada, devido à 
situação emocional dos envolvidos numa 
situação de divórcio”.

Este Juíz, com uma formação multidis-
ciplinar na área da Psicologia, Psicanálise 
e Filosofia, lembrou que um conflito entre 
pai e mãe “trava o desenvolvimento ce-
rebral de uma criança” e ouvir dizer que 
o pai ou mãe “não presta é um mau trato 
brutal, pior que um abuso sexual”.

Os pais, os professores, os técnicos e os 
juízes não devem ignorar que as “crian-
ças têm doenças físicas e psíquicas que 
os podem marcar para a vida toda e a 
separação dos pais gera enorme stress. 
Pior só a morte de um filho”.

As jornadas foram organizadas pela 
Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens de Vila Verde e os palestrantes não 
defraudaram as expectativas de uma 
centena de participantes, profissional-
mente ligados aos direitos da criança em 
situações de desenlace dos pais.

A sessão abriu com uma interpreta-
ção de um Exercício musical de Czerny 
por Maria João Borges, da Academia de 
Música de Vila Verde, seguindo-se a sau-
dação do Diretor Geral da EPATV, Escola 
com Selo de Protetora dos Direitos das 
Crianças e Jovens, com manifesto caráter 
“inclusivo que recebe todos os jovens de 
Braga, Amares, Terras de Bouro e de Vila 
Verde”.

A EPATV acolhe os “jovens que pre-
cisam mais porque o abandono escolar 
atinge em primeiro lugar as famílias mais 
carenciadas” e o nono lugar no ranking 
nacional de Escolas profissionais “é um 
trabalho de todos” para formar “bons 
seres humanos com valores e bons profis-
sionais”.

António Vilela, presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Verde elogiou o 
trabalho dos técnicos da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e 
felicitou a EPATV pelo excelente trabalho 
desenvolvido porque condiz com o “cen-
tro primordial da ação municipal que está 
nas crianças e famílias”.

A presidente da CPCJ de Vila Verde 
começou por afirmar que “não há quali-
dade humana sem desenvolvimento de 
qualidade” e agradeceu a disponibilida-
de da EPATV. Beatriz Santos agradeceu 
a disponibilidade dos palestrantes e do 
curso de Restauração e Pastelaria da 
EPATV que serviu o almoço.

MAIS DIÁLOGO E MENOS PAPEL
Francisco Maia Neto, Procurador 

Geral Adjunto, deu o mote de todas as 
intervenções seguintes, ao falar da nova 
lei aprovada em 2015, como resposta à 
violência doméstica num sistema muito 
lento que reduziu os processos de sete 
anos para alguns meses.

Sabendo que os conflitos não se 
resolvem “com sentenças”, a celerida-
de processual “baixa o dano causado 
às crianças” – defendeu Francisco Maia 
Neto.

CRIANÇA EM PRIMEIRO LUGAR NUM 
DIVÓRCIO

A pedo-psicóloga Margarida Rodri-
gues foi mais longe, partindo do princípio 
de que “o que faz uma família é o amor, 
e os filhos são uma consequência mas 
70% dos casamentos acabam em divór-
cio. Neste caso, quem fica em primeiro 
lugar?”

Os pais devem evitar “expor os meno-
res a novos parceiros (após divórcio) e es-
pecialmente se os novos parceiros forem 
homossexuais. Devem falar com verdade 
e não perder o foco de que são pais e 
evitar maus tratos ou abuso sexual”.

Jorge Nande, Advogado e Mediador 
Familiar, veio ao encontro desta estra-
tégia, contra o advogado litigante, em 
prol do advogado Restaurativo, que 
não incentiva posições extremadas, não 
alimenta ruído na discussão, permite a 
comunicação entre pais envolvidos em 
conflito, distingue o essencial (criança) do 
acessório e fomenta “acordos com envol-
vimento de vontades para evitar incum-
primento dos acordos” do costume.

EPATV apresenta “Matriosca”
como protetora das crianças

EPATV em Ponte de Lima,
na Feira N’Sabores

Esteticistas da EPATV
visitam Expocosmética

As Turmas dos Cursos Técnicos de 
Cozinha/Pastelaria e Restaurante/bar da 
Escola profissional Amar Terra Verde (EPA-
TV), participaram, nos dias 30 de março a 
2 de abril, na N’Sabores Ponte de Lima – 
Gastronomia e Tradição.

No evento, que decorreu no Pavi-
lhão  de Feiras e Exposições, os alunos da 
EPATV estiveram acompanhados pelos 
professores Rodolfo Melendrez, Olga Mar-
tins e António Igreja.

Durante o evento, foram realiza-
dos vários showcookings com chefs de 
reconhecido prestígio, a nível nacional e 
internacional, como Francisco Siopa (chef 
pasteleiro do Penha Longa Resort), Joa-
quim Sousa (empresa Chef Patissier), Ani-
bal Morais (o Mestre do Pão), Vítor Adão 

(apaixonado pela comida portuguesa 
tradicional), Daniel Pinheiro (da Casa do 
Provedor). Este último, organizador do 
certame, acolheu de forma irrepreensí-
vel a delegação da EPATV, cujos alunos 
foram alvo de reconhecimento público 
pela Makro, multinacional de distribuição 
alimentar.

O certame foi bastante enriquece-
dor para os nossos alunos e teve como 
objetivo contribuir para a dinamização 
da economia e para a diversificação das 
atividades culturais e lúdicas do concelho 
de Ponte de Lima, numa parceria entre 
o Município de Ponte de Lima e a AIEN- 
Associação para a Inovação Empresarial 
do Norte.

O empenho e saber dos alunos da 

EPATV ajudaram a N’Sabores a colo-
car Ponte de Lima como epicentro do 
Turismo Regional, tornando-se num centro 
de decisão económica, para os setores 
de Restauração e Turismo, valorizando os 
produtos e serviços dirigidos aos profissio-
nais de Hotelaria, Restauração e Cafe-
taria, assim como o aumento da atrativi-
dade e visibilidade turística do concelho 
e de toda a região Norte, através da 
promoção dos vários agentes e serviços 
turísticos da região.  

Durante quatro dias, no Pavilhão de 
Feiras e Exposições de Ponte de Lima, os 
alunos da EPATV aprenderam muito com 
Showcookings de culinária e pastelaria 
pela mão de 18 chefs, música, dança e 
uma formação a quatro mãos.

As alunas do 1º e 2º anos do Curso de Técnico de 
Esteticista visitaram, dia 1 de abril, a maior feira de 
beleza da Península Ibérica.

Simultaneamente com a Expocosmética – Fei-
ra Internacional de Estética, Cosmética, Unhas e 
Cabelo e a Health 4 Beauty, The Experience – Feira 
de Saúde e Bem-Estar, decorreu, no grande auditó-
rio da Exponor, no dia 31 de março e 1 de abril, o 1º 
Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde.

Esta feira é a maior montra no que diz respeito às 
áreas do cabelo, unhas, cosmética e estética.

As alunas assistiram ainda  a desfiles de maqui-
lhagens e penteados e puderam conhecer novas 
tendências e tecnologias na área de aparatologia 
da medicina estética.
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A faceta inclusiva da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), em Vila Verde, inspirou uma 
reportagem da TVI, realizada no dia 3 de abril, 
com transmissão no dia 8 de abril, às 20 horas, no 
Jornal das Oito.

Uma equipa de reportagem esteve esta manhã 
na EPATV, tendo sido recebida pela Diretora Pe-
dagógica, Sandra Monteiro, e pela Coordenadora 
do Centro Qualifica, Rosa Vieira. Estas duas respon-
sáveis deram conta das atividades desenvolvidas 
pela EPATV enquanto escola que não olha aos 
rostos nem às crenças ou raças dos jovens que 
acolhe para Cursos de Formação Profissional (de 
acesso ao Mercado laboral e ao ensino superior) 
e nos processos de  certificação de competências 
de 4º, 6, 9º e 12.º anos de escolaridade.

Foram recolhidos testemunhos de dois jovens 
de etnia cigana que estudam nas áreas da Me-
catrónica e da Restauração e estão plenamente 
integrados na comunidade escolar, e dois outros 
formandos adultos do Centro Qualifica. Porfírio 
Santos, de Mecatrónica, Marta Jesus (Restaura-
ção/Cozinha), Isaías Maia e Luís Monteiro (Certifi-
cação de Competências) foram os jovens entrevis-
tados.

O que está a mudar na Comunidade cigana, 
as expectativas dos jovens ciganos e as condições 
que a EPATV lhes oferece para “concretizarem os 
sonhos” e desafiar outros a seguir este caminho, 
“sem medo, acreditando e com coragem”, consti-
tuem os temas centrais desta reportagem da TVI.

EPATV: escola inclusiva
desperta atenção da TVI

EPATV mostra atributos
na XIX Feira das Profissões

EPATV celebra Páscoa
e bênção dos finalistas

Campanha na EPATV:
“SOS Moçambique”

A EPATV — Escola Profissional Amar Terra Verde — suscitou, dia 5 de 
abril, imensa curiosidade e muita atenção de dezenas de alunos do Agru-
pamento de Escolas de Vila Verde e Escola Secundária de Vila Verde, na 
19.ª Feira das Profissões e Cursos.

A Feira pretende dar resposta aos alunos do 3.º ciclo sobre as  principais 
funções ou tarefas na profissão que esperam escolher, tomando conheci-
mento das competências necessárias para se ser um bom profissional na 
sua área, qual o curso necessário para a exercer, a sua duração, etc.

Além da EPATV, outras entidades locais proporcionaram a presença de 
profissionais de  áreas como a Saúde, Desporto, Engenharia, Artes, Huma-
nidades, Economia/Gestão/ Administração, Militar, Serviços, Ensino, bem 
como material informativo e pequenos brindes.

Os alunos do 3.º ciclo tiveram oportunidade de  contactar com um 
adulto a desempenhar uma atividade profissional ou estudante de um 
percurso formativo do ensino secundário ou profissional, como aconteceu 
com os estudantes da EPATV.

Este contacto permitiu  fazer um confronto entre as expetativas que os 
alunos do 9.º ano têm acerca de determinada profissão ou curso e a per-
ceção que o profissional ou estudante do ensino secundário tem relativa-
mente ao desempenho da sua própria profissão ou curso, respetivamente.

O Clube de voluntariado da Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV) lançou uma campa-
nha solidária “SOS Moçambique” para apoiar as 
vítimas do ciclone Idai, que já causou quase 600 
mortos e dois mil feridos. 

A campanha consistiu na recolha de produ-
tos de higiene pessoal e alimentos enlatados e 
empacotados em recipientes colocados no hall 
de entrada da EPATV, escola que faz jus ao selo de 
Escola Solidária que ostenta há vários anos

O ciclone Idai atingiu a região centro de 
Moçambique e as fronteiras com o Malawi e o Zim-
babué a 14 de março, destruindo os lares de várias 
centenas de milhares de pessoas. 

A UNICEF estimou que são necessários cerca de 
10 milhões de dólares para as necessidades mais 
urgentes das crianças. As Nações Unidas e seus 
parceiros apelaram por 40,8 milhões de dólares 
como ajuda de emergência para auxiliar as pes-
soas afetadas pelo Idai em Moçambique.

No dia 5 de abril, a Cele-
bração Pascal e bênção dos 
finalistas lotou hoje o auditório 
da Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV), numa Eucaristia 
presidida pelo padre Carlos Ma-
nuel Lopes, animada pelo Grupo 
Coral da EPATV, sob o lema da 
confiança no futuro.

Foi uma animada e partici-
pada manifestação de Fé e de 
confiança no futuro da EPATV, 
certificando que esta Escola 
Profissional é “um exemplo de 
valores na formação integral dos 
jovens” – garantiu o Dr. João Luís 
Nogueira, até porque, “além de 
bons profissionais, o mercado de 
trabalho necessita de homens e 
mulheres cultos e solidários”.

O padre Carlos Lopes ajudou 
a “perceber o que é a Páscoa 
para não andarmos a celebrar 
toda a vida, sem saber bem o 
que é”.

Ao som dos cânticos entoa-
dos pelo Grupo Coral da Escola, 
dirigido pelo prof. Marco Alves, 
um representante de cada 
curso, no momento do Ofertório, 
colocou sobre o altar um símbo-
lo do seu curso, desde fardas, a 

peças de automóveis, passando 
por jalecas, tablets, utensílios de 
cozinha e a nova monografia 
dos 25 anos da EPATV, simboli-
zando a dádiva do melhor dos 
alunos nos anos em que apren-
deram a encaminhar-se para a 
vida profissional e pessoal.

O Padre Carlos Lopes expli-
cou, na homilia, o significado da 
palavra Páscoa, como a passa-
gem da escravidão para a Liber-
dade e da morte para a vida do 
povo hebreu, sob comando de 
Moisés.

O Arcipreste de Vila Verde 
e pároco em Sabariz e Lanhas 
desafiou os jovens finalistas e os 
professores a “terem bondade 
e competência porque essa é a 
janela do sucesso”.

Aos alunos finalistas, uniram-
-se muitos professores e funcio-
nários da Escola numa jornada 
que encerrou com o almoço de 
Páscoa para todos os elementos 
desta comunidade educativa. O 
almoço constituiu mais uma de-
monstração eloquente das ca-
pacidades dos alunos dos cursos 
de Restaurante/Bar, Cozinha/
Pastelaria e Padaria/ Pastelaria.
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ERASMUS +: BARCELONA ACOLHE 
4 ALUNOS DE DESIGN DA EPATV

Duas empresas de Barcelona selecionaram 
quatro alunos - Ana Ferreira, Catarina Miranda, 
Francisco Araújo e Maria de Lurdes Rego - do 3.º 
ano do Curso de Design Gráfico da EPATV onde 
estagiaram durante seis semanas, ao abrigo do 
programa de mobilidade europeu Erasmus +.

Os alunos partiram em fevereiro, acompa-
nhados pela prof. Ana Luís Nogueira e a prof. Fá-
tima Pimenta, durante a primeira semana, para 
os ajudar na integração. Dois foram acolhidos 
na empresa Jungle Studio and Coworking e os 
restantes pela Artiq.

A Jungle Studio and Coworking dedica-se, 
especialmente, à fotografia, vídeo e design 
gráfico, e funciona como incubadora de artistas 
e criadores.

A Artiq e uma agência criativa multidisciplinar 
nas áreas da publicidade, branding, desenho 
gráfico, desenho de Web, redes sociais, etc.

ERASMUS+: EPATV APURA PRÁTICAS DE ACOLHI-
MENTO A MIGRANTES E REFUGIADOS EM ITÁLIA

Entre os dias 18 e 24 de março de 2019, a 
EPATV participou numa reunião de tipo Evento 
de Formação conjunta do projeto Erasmus+ 
"Refugees and Migrants seeking their future in 
the United Europe - past-present-future" que 
decorreu em Mascalucia, Itália. Este projeto 
integra uma parceria estratégica entre escolas 
de 8 países: Portugal, Chipre (coordenador), 
Grécia, Itália, Roménia, Bulgária, Eslováquia e 
Turquia.

Nesta mobilidade, participaram coordena-
dores, professores e membros da direção das 
escolas parceiras. Visitaram-se quatro centros 
de acolhimento de refugiados menores desa-
companhados onde houve oportunidade de 
assistir a palestras e debates informais com os 
menores, que permitiram contactar realidades 
longínquas dos países de origem. Os partici-
pantes assistiram, ainda, a dois workshops, um 
sobre o tema do ensino em duas línguas (país 
de origem-país de acolhimento) que muniu 
os participantes de importantes ferramentas 
para a integração de estudantes refugiados e 
requerentes de asilo e outro subordinado à te-
mática das diferenças entre hemisférios Norte e 
Sul, as razões que lhes estão subjacentes e que 
conduzem ao avolumar dessas diferenças e de 
que forma as podemos combater.

Posteriormente, os coordenadores reuniram 
no sentido de aprovar as minutas da reunião, 
efetuar um balanço das atividades do projeto 
e de preparar a reunião final, a decorrer em 
Chipre, em junho de 2019.

ERASMUS+ E EPATV: LLEIDA FOI PALCO DA QUARTA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO 
DE DOCENTES DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO NO ENSINO PROFISSIONAL

A 24 de fevereiro, três docentes da EPATV, estiveram em Lleida, em Espa-
nha, para participar numa formação, cujo eixo central foi o empreendedo-
rismo e, mais especificamente, a definição das bases para a elaboração de 
um selo empreendedor para as escolas participantes nesta rede, assim como 
os critérios para a sua atribuição. Paralelamente, esta formação tinha ainda 
como objetivos identificar e partilhar boas práticas no que respeita ao em-
preendedorismo e inovação no Ensino Profissional, contribuir para a conceção 
de um Guia para a Criação e Gestão de Negócio, como suporte à criação 
do próprio emprego por parte dos estudantes do Ensino Profissional. Um dos 
objetivos a médio prazo foi definir incentivos para os estudantes que se desta-
quem pelo seu aproveitamento, criatividade, pensamento crítico e espírito de 
iniciativa, premiando-os, bem como às suas escolas e docentes, pelo esforço 
e mérito alcançados. 

A formação juntou cerca de 22 docentes, entre 24 de fevereiro e 1 de 
março, em Lleida, oriundos da Itália, Alemanha, Grécia, Turquia, Lituânia, Es-
panha (organizadores do evento) e da EPATV, em representação de Portugal. 

O EROVET - European Research Group on Vocational Education and 
Training - tem desenvolvido, nos últimos dois anos, um programa que permite 
promover e melhorar a forma como os jovens do Ensino Profissional acedem 
ao mercado de trabalho europeu, juntando, neste momento, mais de 50 
instituições em toda a Europa. Tendo tido o seu início num projeto de parceria 
ERASMUS +, esta rede tem sido alargada a todas as instituições que desenvol-
vem o Ensino Profissional na Europa, manifestam a sua vontade de adesão em 
www.erovet.eu e cumprem os requisitos definidos para a garantia da quali-
dade na orientação vocacional, mobilidade e monitorização de emprego ou 
prosseguimento de estudos. 

A formação do projeto europeu EROVET, cofinanciado pelo Programa 
Erasmus + da União Europeia, contou, ainda, com a presença de alguns técni-
cos e peritos externos no tema central da formação, integrou visitas de estudo 
a incubadoras empresariais e uma componente cultural.

Simultaneamente, alguns técnicos das instituições fundadoras do con-
sórcio, entre as quais a EPATV, trabalharam para a continuidade do projeto 
nos próximos três anos (2019-2021), procurando dar seguimento à reflexão e 
investigação já iniciada por estas instituições, e colmatando algumas neces-
sidades entretanto identificadas pelos parceiros da rede, nomeadamente o 
desenvolvimento de ferramentas metodológicas para as escolas e docentes 
que permitam aos estudantes, enquanto destinatários últimos da iniciativa, o 
progresso na aquisição de competências de liderança e gestão, a três níveis 
a que o consórcio chamou “3P’s”: pessoal, profissional e de projeto.

O projeto EROVET funciona através de uma rede fundada por oito insti-
tuições de Espanha, Grécia, Alemanha, Itália, Turquia, Lituânia, Espanha e 
Portugal.

EPATV 4.0 – PROFESSORES DA EPATV VÃO A BARCELONA DESENVOLVER 
ROBÓTICA PARA A APRENDIZAGEM EM PROJETO ERASMUS+

Integrado no projeto Erasmus+ de Cooperação para a Inovação 
e partilha de Boas Práticas, “VET New Methodologies”, três professores 
da Escola Profissional Amar Terra Verde frequentaram, em Barcelona, 
entre os dias 18 e 22 de fevereiro, um evento de formação conjunta 
de pessoal.

O evento de formação, que contou com a participação de 
escolas profissionais de Espanha, Itália, Portugal e Turquia, consistiu 
na montagem e afinação de um braço robótico 3D, que é o ponto 
de partida para o desenvolvimento conjunto de metodologias de 
Aprendizagem Baseadas em Projetos – modelo inovador de ensino 
e aprendizagem que assenta em conceitos/ conteúdos, atividades, 
princípios e resultados de uma ou mais disciplinas em que o aluno é 
incentivado à construção autónoma do seu próprio saber, através 
de atividades de pesquisa para resolução de problemas e de outras 
tarefas relevantes, que culmina em produtos concretos.

Esta mobilidade foi bem-sucedida, já que professores que nela 
participaram adquiriram novas competências que enriquecerão as 
práticas pedagógicas através de metodologias educacionais inova-
doras, assim como, os conteúdos curriculares.

O próximo encontro, decorrerá em Lecce, Itália, na forma de 
uma reunião transnacional, no decurso da qual os coordenadores de 
cada país efetuarão o balanço das atividades realizadas e delinea-
rão as próximas etapas.
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Precisa-se
de inspiração…

O desenvolvimento ocorrido, na última 
década, ao nível da educação de adultos tem tido 
reconhecimento europeu pelos passos significativos da-
dos para uma política mais consistente a este nível. 

Entre as medidas adotadas, temos o Programa Qualifica 
(2017), com o funcionamento de mais de 300 centros, com a 
finalidade de trabalhar ao nível da orientação, do reconheci-
mento, da validação e da certificação de competências. 

No setor da Educação de Adultos, e integrada na estratégia 
europeia, Portugal está a trabalhar (objetivo que tinha como 
meta o final de 2018) na implementação da Upskilling pathways 
– Percursos de melhoria de competências. Esta medida está em 
consonância com um dos 20 princípios fundamentais do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que refere: “Todas as pessoas têm 
direito a uma educação, uma formação e uma aprendizagem 
ao longo da vida inclusivas e de qualidade, que lhes permitam 
manter e adquirir as competências necessárias para participar 
plenamente na sociedade e gerir com êxito as transições no 
mercado de trabalho ”.

Quer o Programa Qualifica, que tem agendamento até ao 
final de 2020, quer a iniciativa Upskilling pathways estão em 
consonância com estratégias europeias. Neste seguimento, e 
considerando os adultos com baixas qualificações, está tam-
bém em desenvolvimento o Plano Nacional de Literacia de 
Adultos que, no momento, pretende identificar as áreas chave 
de intervenção para, em 2019, colocar em marcha esse mesmo 
Plano.

Apesar destas iniciativas, que representam avanços signi-
ficativos para o setor da educação de adultos, continuamos 
a trabalhar com programas e temos dificuldades em antever 
políticas estruturadas de educação permanente.  

Quadro do relatório Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems

Já em 2015 , o relatório produzido pela OCDE (OECD 
Skills Strategy -Relatório de diagnóstico- Sumário executi-
vo), entre as várias recomendações chamava a atenção 
para o fortalecimento do financiamento do sistema de 
competências. Portugal tem de criar uma estratégia que 
lhe permita adequar o financiamento a políticas estrutu-
rantes e chegar a públicos sistematicamente esquecidos.

Em 2018 , no Guia de Implementação Estratégica de 
Competências para Portugal, também da responsabili-
dade da OCDE, entre as várias recomendações apresen-
tadas para a Educação de Adultos, refere-se a necessi-
dade de “instituir um modelo de financiamento estável e 
orientado para a qualidade” (p.29), entre outras razões, 
pela subsídiodependência  que Portugal tem de fundos 
comunitários para a implementação de programas de 
Educação de Adultos. 

É quase um chavão escrever que “os cidadãos são 
chamados - e cada vez mais o hão de ser mais - a tare-
fas de responsabilidade novas, que não poderão assumir 
com a competência desejável, a não ser que tenham 
recebido uma formação conveniente” (Lengrand, 1970, 
p.20) . 

Por isso, precisa-se de inspiração.•

Num dos últimos relatórios publicados 
pela OCDE, Getting Skills Right: Future-Ready 
Adult Learning Systems, em que é apresenta-
do um novo instrumento de análise ao nível 
da educação de adultos  - dashboard on 
Priorities of Adult Learning (PAL)-  são utilizadas 
sete dimensões de análise  para perceber a 
evolução e o estado da arte dos diferentes 
países intervenientes (32), considerando a 
sociedade em mudança, as competências 
necessárias face à evolução tecnológica,  a 
importância da educação para o exercício 
da cidadania e sabendo que o número de 
cidadãos com baixa escolaridade e baixos 
níveis de literacia continua elevado.

Como referimos anteriormente, Portugal 
tem implementado várias medidas que têm 
destacado o setor da Educação de Adultos, 
sem que estas medidas se tenham assumido 
como uma política estruturante de Educação 
Permanente.  Uma das razões que podem ex-
plicar esta continuidade pode estar relacio-
nada com a dependência dos subsídios co-
munitários que têm mantido “os programas” 
de educação de adultos em funcionamento. 

A política de educação de adultos só se 
assumirá quando alocada verdadeiramente 
ao orçamento de Estado e não apenas a 
subsídios que colocam em causa a conti-
nuidade do trabalho a cada novo quadro 
comunitário.

O relatório Getting Skills Right: Future-Rea-
dy Adult Learning Systems, publicado pela 
OCDE, assim o reflete na medida em que, em 
quase todos os outros indicadores, Portugal 
apresenta desempenho na média ou aci-
ma da média dos restantes países, o que 
demonstra que o trabalho desenvolvido é 
relevante e tem impactos nos aprendentes e 
na sociedade, mas na dimensão do financia-
mento, Portugal está entre os países com  pior 
nível de adequabilidade de financiamento.

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica da EPATV
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Nos dias 14 e 15 de janeiro, em 
Paris, decorreu a primeira reunião 
do projeto Erasmus+, FutureLab 
AE. Este projeto centra-se em dois 
pilares: democracia e digitaliza-
ção e terá a duração de cerca 
de 3 anos. O consórcio pretende 
refletir sobre os principais desafios 
enfrentados na Europa ao nível 
destas temáticas, assim como 
organizar um centro de recursos 
e desenvolver dois cursos online 
para educadores de adultos, cen-
trados numa abordagem para a 
mudança.  

A parceria europeia é coor-
denada pelo Institute National de 
Formation et de Recherche sur 
l’Éducation Permanente (INFREP), 
com sede em França, em articula-
ção com a Associação Europeia 
de Educação de Adultos (Euro-
pean Association for the Educa-
tion of Adults - EAEA). Integram 
ainda o consórcio, a  EPATV - Es-
cola Profissional Amar Terra Verde, 

AONTAS  organização Irlandesa; 
da Eslováquia a  AIVD ; Kansanva-
listusseura e  Itä-Suomen yliopisto 
- University of Eastern Finland (UEF) 
da Finlândia, da Áustria VHS Wien  
e  SVEB, da Suíça. 

O foco do projeto em torno da 
democracia e da digitalização 
baseia-se na ideia de que a Edu-
cação de Adultos tem um papel 
a desempenhar na forma como 
estas temáticas são trabalhadas, 
quer pelos educadores de adultos 
quer pelas organizações. O proje-
to será acompanhado pelo pro-
fessor universitário Jyri Manninen, 
tendo em vista a criação online 
de um “Centro de Recursos para 
Educação de Adultos”.

A EPATV encara este projeto 
como um desafio, mas também 
como uma oportunidade de pro-
porcionar aos seus colaboradores 
momentos de aprendizagem 
relevantes numa sociedade em 
mudança.

EPATV NO LANÇAMENTO DO PROJETO ERASMUS+
LABORATÓRIO DO FUTURO
DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS

A Escola Profissional Amar Terra Verde, no 
âmbito do projeto Erasmus+ “Golden Links- 
bringing inclusion into multicultural teaching”, 
recebeu, dia 22 de janeiro, um grupo de pro-
fessores de quatro países europeus: Portugal, 
Polónia, Espanha e Itália.

Sendo um projeto de Educação de Adul-
tos, o objetivo da visita era conhecer o Centro 
Qualifica e as metodologias de trabalho no 
âmbito dos processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências. 

Entre os parceiros deste projeto está o 
Agrupamento de Escola de Moure e Ribei-
ra do Neiva que, com base na sua estreita 
ligação com o Centro Qualifica, recomendou 
a visita à EPATV, como referência do ensino 
profissional e, no que concerne à educação 
de adultos, pela vasta experiência da sua 
equipa de profissionais. 

Para o Centro Qualifica, a receção deste 
género de visitas é uma mais valia pela troca 
de experiências e um orgulho pela partilha do 
trabalho que desenvolve.

EPATV RECEBE VISITA DE
PROFESSORES EUROPEUS NO
ÂMBITO DE PROJETO ERASMUS+

O silêncio ensurdecedor
enobrece a melancolia

que, banhada à luz vermelha crescia
e me fazia chorar com a dor.

Dor que não sei o motivo ao certo
mas sinto em demasia

receio não haver anestesia
por sentir dor pelo incerto.

Da varanda vejo as luzes da madrugada
os sons da natureza invadem minha audição

e na minha opinião, não há mais triste canção
do que o som do vazio além da balaustrada.

Se eu pudesse, olharia para o céu toda a noite,
admiraria cada ponto de luz e constelação

talvez essa seja a única ação que me dê motivação
desde a minha decadência e do meu apoite.

Por entre a tristeza e a calamidade,
é difícil ver um fio de esperança

fui presa pela escuridão, sem fiança
e no caminho do adeus, perdi a sanidade.

E é então que paro e analiso
a avidez que sinto pela solidão, 

o prazer que sinto por esta escravidão
e ter que viver com a máscara do falso sorriso.

Máscara que ajuda a esconder
pensamentos vazios e sombrios,

sentimentos jazidos e frios
tornando-me pessoa de falso acender.

Ágata Assis
2º ano do Curso Técnico de Esteticista
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Susana Oliveira
Observatório de Empregabilidade

Fonte: Rede EURES

Cada pessoa é única. Cada 
um de nós tem as suas próprias 
opiniões, experiências, cren-
ças e culturas. Embora esta 
variedade torne seguramente a 
vida muito mais interessante e 
aliciante, pode também repre-
sentar um obstáculo no local de 
trabalho quando estas diferen-
ças colidem. Saber colaborar 
eficazmente com os colegas, 
gerindo o equilíbrio das suas 
diferentes personalidades com 
a tua, constitui uma aprendiza-
gem importante na vida profis-
sional.

A seguir, iremos analisar 
quatro tipos de personalidade 
que podemos encontrar no 
local de trabalho e dar algumas 
sugestões com vista à constru-
ção de relações de trabalho 
produtivas.

O LÍDER
 
Quem é? Normalmente, o líder é 

uma pessoa muito ambiciosa, mo-
tivada e segura de si. Estas pessoas 
assumem o controlo da situação, 
tomam decisões firmes e, prova-
velmente, dedicam muitas horas à 
profissão. Estes traços positivos são 
anulados pelo facto de esta perso-
nalidade poder ter a tendência de 
favorecer a sua própria opinião e 
não considerar os valores e os sen-
timentos do outro. E, embora sejam 
excelentes a ter a perspetiva do 
todo, por vezes, podem descurar os 
pequenos detalhes.

Qual a melhor forma de tra-
balhar com este tipo de perso-
nalidade? Seres claro e lógico, 
especialmente se pretenderes que 
considerem outras opiniões que 
não as suas. Seguir o seu exemplo 
e dar-lhes toda a liberdade de que 
necessitam para sobressair. Por 
último, não deves ficar incomoda-
do ou irritado se o líder fizer uma 
afirmação ou realizar alguma ação 
que possas considerar ofensiva 
uma vez que, muito provavel-
mente, essa não foi de todo a sua 
intenção.

O MEDIADOR
 
Quem é? Os mediadores são 

o pilar de uma equipa sólida e 
bem-sucedida, dado que são 
pacientes, diplomáticos e sensatos. 
É impossível sentir antipatia pelos 
mediadores, uma vez que, por 
norma, são atenciosos, inofensivos 
e compreensivos. Contudo, é um 
tipo de personalidade que evita o 
confronto a todo o custo, por vezes 
em prejuízo próprio, esforça-se 
demasiado para agradar a todos e 
sente-se facilmente sobrecarrega-
do com o seu trabalho ou as suas 
responsabilidades.

Qual a melhor forma de tra-
balhar com este tipo de persona-
lidade? Antes de lhe atribuir mais 
tarefas, informa-te sobre o volume 
de trabalho que tem em mãos, pois 
é muito provável que não recuse 
mais trabalho mesmo quando já 
não tem disponibilidade. Deves 
incentivar esta personalidade a sair 
da sua zona de conforto, a exprimir 
as suas opiniões e a adquirir no-
vas experiências. Também deves 
agradecer o seu esforço, pois 
estas pessoas são tão contidas que 
podem ser tomadas como certas e, 
por isso, negligenciadas.

O SOCIALIZADOR
 
Quem é? O socializador é uma 

pessoa com quem se gosta de es-
tar, animada, extrovertida e falado-
ra. Distingue-se pela sua facilidade 
em relacionar-se e socializar, bem 
como pelo seu pendor criativo. Por 
outro lado, podem ser desorgani-
zados, distraídos e de difícil colabo-
ração, uma vez que são instáveis 
na forma de trabalhar, saltando 
rapidamente de uma tarefa para 
outra.

Qual a melhor forma de traba-
lhar com este tipo de personalida-
de? Dá-lhes liberdade para exprimi-
rem a sua criatividade, ao mesmo 
tempo que partilham tarefas e 
prazos claramente definidos para 
ajudar a manter o foco. Participa 
de forma positiva nas conversas, 
contudo não cedas à sua tendên-
cia para se perderem em conver-
sas longas e contraria qualquer 
indício de intriga!

O ANALISTA
 
Quem é? Os analistas tendem 

a ser pessoas sérias e ponderadas 
que gostam de trabalhar de forma 
independente. São personalidades 
às quais se podem confiar plena-
mente as tarefas que requerem 
maior atenção e cuidado, contudo 
a sua necessidade de perfeição 
pode conduzir inevitavelmente 
tanto ao seu desapontamento 
como ao dos seus colegas. Apesar 
de os analistas serem excelentes a 
seguir instruções, também podem 
reagir de forma negativa e ter difi-
culdades em ultrapassar incertezas 
e enfrentar novas situações que 
os coloquem fora da sua zona de 
conforto.

Qual a melhor forma de tra-
balhar com este tipo de persona-
lidade? Os analistas gostam de 
ter tempo para refletir e não ser 
pressionados para tomar decisões. 
Também gostam de estar na posse 
de todas as informações para 
tomarem uma decisão informada. 
Por isso, dá-lhes o máximo de infor-
mações possível e algum espaço 
e o resultado do seu trabalho será 
excelente.

Evidentemente, não se 
trata apenas da forma como 
te relacionas com os outros, 
mas também como os outros 
se podem relacionar melhor 
contigo. Poderás até estar 
a rever-te em algumas das 
descrições acima. Porque 
não maximizar o potencial 
das tuas relações de traba-
lho, considerando as outras 
opiniões?

Boa sorte para o estágio 
curricular ou para a tua en-
trada no mercado de traba-
lho e, já sabes, o “segredo” 
está no equilíbrio e na busca 
de inspiração em todos os 
que te rodeiam.•

Estás prestes a ir para o local 
de estágio ou vais começar em 
breve a tua vida profissional?

Gostavas de marcar a dife-
rença, criar inspiração nos ou-
tros e seres inspirado por eles?

Então, prepara-te: descobre 
quatro personalidades normal-
mente encontradas nos locais 
de trabalho e como colabo-
rares eficazmente com cada 
uma…

as
personalidades
no trabalho
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Treino HIIT
HIIT, sigla para o termo inglês “Hight 

Intensity Interval Training”. Este foi um 
método inovador criado pela Ameri-
can Collegge Sports, com o intuito de 
promover o treino de perda de peso 
rápido e que possa ser feito em qual-
quer lado.

Tal como o nome indica, HIIT envol-
ve exercícios aeróbicos realizados em 
alta intensidade por um curto período 
de tempo, intercalados com momentos 
de descanso.

7 Razões para começar já!
1 – Mais eficiência, treinos mais curtos
2 – Queima mais gordura
3 – Melhora a saúde e a capacidade cardiovascular
4 – Pode fazer em qualquer lugar, não exige equipamentos
5 – Perda de peso, não de músculo
6 – Aumenta o metabolismo
7 - Inspira o desafio e superação contínua

REPETIR 4X TOTAL
Atenção: os exercícios 
precisam ser feitos em 
intensidade máxima, 
esforço total•

pausa
15 seg

pausa
15 seg

pausa
15 seg

pausa
15 seg

pausa
15 seg

JUMPING JACKS - 45 s MOUNTAIN CLIMBERS – 45s SKIPPING ROPE – 45s BURPEES – 45s

FAST SQUATS – 45s BUTT KICKS – 45s SQUAT JUMP – 45s

HIIT

INSPIRA-TE COM
OS RESULTADOS

Glória Lago
Docente da EPATV

Ingredientes:
150g de manteiga

120g açúcar em pó
3 gemas de ovo

2 ovos
200g de farinha

5 g de fermento em pó
250g de claras de ovo

150g de açúcar
15g coentros picados

Preparação:
1. Bater a manteiga com o açúcar em pó até ficar creme

2. Juntar as gemas uma a uma e os ovos inteiros
3. Bater em merengue o açúcar e as claras

4. Peneirar a farinha e o fermento e envolver no restante
5. Picar os coentros e juntar à massa

6. Untar a forma com manteiga e papel vegetal e vai ao forno a 170ºC por 25 m•

Bolo de Coentros
do cantinho aromático da EPATV

José Vinagre
Docente da EPATV
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Humanus vivia agora num beco nu 
e cru. Um beco masmorra. Um beco de 
velhice, de muitos desclassificados e dos 
seus descendentes, clientes de hotéis 
com check-out forense, sem vista para o 
futuro. Beco profícuo aos que se ufanam 
solidários.

Habitava um T1, num prédio gasto. 
Traspassado o tempo esperançoso da 
sua vida, sobrevivia agora com uma 
pensão naquele beco masmorra, nu e 
cru, num prédio sarcófago, num aparta-
mento caixão. No prédio em frente, vivia 
uma senhora idosa a quem por respeito 
afetuoso chamava Avó-Preta.

Três vezes por semana saía do quarto 
para ir à cabeleireira do beco, desfazer 
a barba e manter a cabeça lisa que 
cobria com um gorro cinzento no inverno 
e panamá branco no verão. E a pensar 
que talvez numa dessas vezes uma bala 
subletrada lhe perfurasse o gorro ou o 
panamá. 

As saídas do apartamento caixão, 
além de higiénicas, serviam para conver-
sar com Avó-Preta, avó da cabeleireira, 
desencaminhar o Alfarrabista pra irem 
esvaziar uns copos a um bar bueiro que 
ficava à entrada do beco. Aproveitava 
também para ir ao parque da cidade, 
sentava-se a fumar o seu cachimbo ana-
lítico, consolado, a ver passar os bem su-
cedidos e arrumados na pirâmide social. 
Ferozes na necessidade das marcas que 
os fazem distintos jactantes e medrosos 
da perca de tal distinção marcada. Nos 
olhares deles via indiferença, repúdio, 
mas também uma estranha inveja pelo 

seu ar pacato de fumador de cachimbo 
analítico e insubmisso. Humanus sentia-se 
o anacoreta do parque artificioso da 
cidade dos submissos jactantes. Passa-
rela alheada do natural, mentalmente 
acondicionada em plásticas. Parque 
fértil em pensamento extirpado, frívolo e 
consumista. Parque onde as plantas são 
podadas por algozes e os pássaros trinam 
e voam para ouvidos e olhos obstruídos. 

…
Lá de longe, as gargalhadas do 

menino que foi. O menino que voava 
ao som dos pássaros, deslizava no nadar 
dos peixes, e sentia o abraço das árvo-
res quando as trepava. O rapazote que 
se entusiasmava pelos risos trinados das 
raparigas, pelos ídolos do futebol que 
tanto gostava de jogar, pelas aventuras 
dos heróis das histórias que lia e dos filmes 
que via. Memórias analgésicas. Memórias 
organizadas por sensações e emoções. 
Dos tempos académicos, as tertúlias boé-
mias, conversas cocktails esperançosas 
na mudança das mentes adinheiradas, 
através da poesia. É numa almofada de 
penas que todas essas memórias repou-
sam.

…
No tempo que lhe passou, teve espe-

ranças. Agora não. Conhece-se melhor, 
sabe o que vale e o que merece, por isso 
não espera nada. Esperem os outros e 
vivam o suplício de esperar. Tem por sor-
te, não esperar nada dela. Contenta-se 
com a isenção da desgraça sem aspirar 
à presença da sorte. Acha que o não ser 
desgraçado é o mesmo que ser sortudo. 
Conformado com o seu estado, ainda 
que propenda para a desgraça, desde 
que não seja desgraça inteiramente. O 
desejo humano é insaciável. Uma vez 
que tome o gosto seja ao que for, nunca 
se farta. Por isso, mantê-lo na ignorância 
da sorte é cuidado medido, porque nin-
guém chora um bem desconhecido. 

…
Enquanto no apartamento caixão, 

olhava os livros que leu e acumulou 
durante anos, a trepar as paredes e em-
pilhados aqui e ali. Tinha um DVD para 
ouvir música e ver alguns filmes. Não via 
televisão. Escolhera ser desinformado 
voluntariamente, a ser informado ten-
denciosamente. Nos descaminhos com 
o Alfarrabista, resvalavam, após esvaziar 
uns copos, para temas da política local e 
internacional de forma aleatória, anár-
quica, cáustica. Tanto um como outro há 
muito que não votavam. Irritava-os a ar-
rogância com que a maioria dos pedan-
tes políticos expunham a sua sabedoria 
ignorante, inculta e desumanizante, em 
discursos fátuos e pérfidos.

…
Um dia, da janela do seu apartamen-

to caixão, viu Avó-Preta caminhar tristo-
nha, com uma gaiola de gato na mão, 

em direção a um terreno baldio que 
ficava não muito longe do beco. Algum 
tempo depois, viu-a entrar no prédio 
abraçada à gaiola de gato. Passavam 
os dias, ela deixou de aparecer às con-
versas que se descontraíam no seu riso 
cheio de sol e calor. Humanus, intrigado 
com aquele desaparecimento, atreveu-
-se a ir bater à porta de Avó-Preta. Ela 
convidou-o a entrar. Mandou-o sentar-se, 
enquanto foi fazer um café que perfu-
mava o pequeno apartamento com o 
cheiro e a energia da terra onde nasceu. 
Humanus ficou a saber que o gato de 
Avó-Preta morrera. Durante quinze anos 
fora ele o companheiro, a meiguice das 
horas sozinhas. A conversa entre ambos 
terminou na resolução lacrimosa de Avó-
-Preta nunca mais querer um ongato.

…
Numa ida à cabeleireira, falaram so-

bre a morte do ongato, do sofrimento de 
Avó-Preta. A neta ria-se, dizendo que se 
calhar por ela não sofreria tanto. Ao que 
Humanus respondeu que não, que ela 
era a netinha da vovó. Ao sair do salão, 
perguntou à cabeleireira o que a avó 
tinha feito à gaiola do gato. Que estava 
lá em casa, respondeu ela e pergun-
tou-lhe se ele queria ter um gato. Não… 
Pediu-lhe que dissesse à avó que a não 
deitasse fora nem a vendesse, sem falar 
com ele. Dali foi ao Alfarrabista e de-
sencaminhou-o até ao bar bueiro. Após 
os copos que antecediam as conversas 
cáusticas sobre a politicagem daninha, 
desta vez, Humanus lançou para o ar 
o projeto Livro Ongato. O Alfarrabista, 
livronguê?! Humanus riu-se. Livro Ongato.

…
Enquanto esperava pelo café, 

alguém bateu à porta. Há anos que tal 
não acontecia. Era Avó-Preta. Humanus, 
ainda sem acender o seu cachimbo 
companheiro, abriu a porta e convidou-
-a a entrar. Ela sentou-se na cadeira de 
baloiço, onde ele costumava ler, ouvir 
música, ver filmes, pensar, imaginar e 
adormecer. Em pé, a chávena do café 
despertador numa mão, o cachimbo 
curioso na outra, perguntou-lhe o que se 
passava. Ela falou-lhe da gaiola do gato. 
Queria deitá-la fora. Que não fizesse isso. 
O olhar de Avó-Preta circundava pelo es-
paço, interrogando a presença sarronca 
de tantos livros. Humanus confessou-lhe 
que os livros foram o único vício bom 
que teve durante anos da sua vida. Ela 
continuava sem perceber o que queria 
ele fazer com a gaiola do gato. Ele disse 
que a gaiola era para o Livro Ongato no 
beco. Ela ficou na mesma. Depois de Hu-
manus lhe explicar, Avó-Preta riu mesmo. 
Constrangido primeiro, deixou-se conta-
giar e acabaram os dois a rir mesmo.

…
Não muitos dias depois, em frente à 

portaria do prédio de Avó-Preta, presa 

ao tronco de um maltratado jacarandá 
mimoso, lá estava a gaiola, com uma 
placa em chapa por cima que dizia: 
Livro Ongato. Dentro da gaiola Humanus 
colocava livros. Sem coleiras, guizos, sem 
trelas. Literatura de todos os mundos do 
mundo. Os destinos dos livros foram varia-
dos. Alguns saíram da gaiola, dias depois 
voltaram. Outros desapareceram sem 
deixar rasto. Não muitos encontrou-os Hu-
manus em mau estado nos passeios do 
beco. O Alfarrabista devolveu-lhe outros. 
Ele voltava a repor na gaiola. Dos que 
encontrava maltratados, Humanus apro-
veitava o que podia e agrafava as folhas 
e levava-as para casa. Devagar o beco 
dava mostras de mudança. Dos jovens 
aos mais idosos, eram cada vez mais os 
que se dirigiam à gaiola. Nos crepúsculos 
de verão, Humanus, sentado ao lado de 
Avó-Preta, lia para ela. Avó-Preta ouvia 
e fazia perguntas sobre esta ou aquela 
palavra que não conhecia. Mais tarde 
já questionava sobre as personagens, as 
ideias com que as leituras nos confron-
tam.

…
Lentamente, juntaram-se mais pessoas 

aos crepúsculos literários nas escadarias 
do prédio de Avó-Preta. O Alfarrabista 
foi o primeiro. Que também começou 
a trazer livros para a gaiola. Crianças, 
jovens e adultos faziam crescer a plateia. 
Humanus já não era o único a ler para os 
outros. Alguém trouxe um leitor de CD e 
as músicas complementavam os encon-
tros. Músicas da Rosa dos Ventos. A essa 
fusão literária e musical, colaram-se as 
danças. Avó-Preta ensinou o Alfarrabista 
a dançar. O jovem dono do bar bueiro, 
além de dançar fogoso com a neta de 
Avó-Preta, perguntou como seria quan-
do voltasse o inverno.

…
E aí estava o Inverno. Frio, chuvoso, 

dias curtos. Humanus e o Alfarrabista 
continuavam a colocar livros na gaiola. 
Deixaram de aparecer livros estragados 
no beco. Já só desapareciam o tem-
po suficiente que cada um dos leitores 
precisasse e voltavam. Numa das idas 
ao bar bueiro, Humanus e o Alfarrabista, 
foram confrontados com uma proposta 
do jovem dono, namorado da neta de 
Avó-Preta. A gaiola continuou presa ao 
acarinhado jacarandá mimoso. O bar 
deixou de ser bueiro. Passou a ser o abri-
go da fusão musical, literária e dançante 
do beco.  As folhas dos livros estragados, 
decoravam uma das paredes, em co-
lagens com caixilhos de janelas recupe-
radas da lixeira. O bar mudou o nome, 
chamava-se agora Utopia.•

José de Barros
Docente da EPATV

Utopia no 
beco
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A Deslumbrada Vida de João Novilho
Jorge Tinoco

UM VERDADEIRO TRATADO DE 
ZOOLOGIA POLÍTICA. 

Impiedoso e inquietante, este ro-
mance espelha, sem meias-tintas, um 
quadro sociopolítico da vida portu-
guesa contemporânea na sua mais 
degradante expressão. 

Nele se entretecem e entrecho-
cam as mais primárias e inescrupulo-
sas ambições de domínio e de poder, 
corporizadas de forma superlativa no 
autarca João Novilho. 

A sua meteórica ascensão política 
é conseguida à custa de tudo quanto 
pode transformar o exercício autár-
quico digno e credível na mais venal, 
corrupta e execrável perversão dos 
ideais democráticos de um município, 
Rio Novo de Mil Nomes. O envileci-
mento do carácter, a manipulação 
das consciências e a degradação das 
instituições conduzem-no a um beco 
sem saída. 

Entre amores e desamores, este 
é também um romance recheado 
de deliciosos retábulos poéticos e de 
parágrafos palpitantes de exuberan-
te erotismo, onde a sexualidade se 
manifesta desabridamente, tanto de 
forma descoberta como revestida de 
fantasia ou até de chantagem despu-
dorada. 

A Aluna Americana
João Pedro Marques 

Novembro de 1968. Usam-se ca-
belos compridos e cores garridas, a 
música pop enche o ar de sons novos e 
eletrizantes – os Beatles estão no auge 
–, e a França vai-se recompondo dos 
tumultos de maio. Os progressos científi-
cos são palpáveis e quase diários.

O Homem está a dois passos da Lua, 
Barnard fez os primeiros transplantes 
cardíacos e a chamada revolução 
sexual avança no mundo ocidental, 
graças à pílula e à liberalização dos 
costumes.

Portugal, ainda apertado na dolo-
rosa tenaz da guerra em África, depo-
sita muitas esperanças na Primavera 
Marcelista e procura agarrar os ventos 
que sopram lá fora e que lhe chegam 
a conta-gotas, filtrados pela censura.

É nesse contexto e nesse novem-
bro que, por mero acaso, o professor 
universitário José Duarte Cincinnato de 
Sousa conhece Isabel Botelho, uma 
estudante de Românicas acabada de 
chegar dos Estados Unidos da América.

A Aluna Americana é a história da 
relação entre ambos, uma história 
de afetos e sentimentos que nos faz 
frequentemente passar da desempoei-
rada amplidão dos mundos exteriores 
para a estreita pequenez de um Portu-
gal fechado.

De passagem em passagem, iremos 
vendo como um homem conservador 
vive os prazeres, as dores e os desafios 
da sua paixão por uma mulher mais 
nova, para a qual nada é sagrado, 
exceto, talvez, o amor.

A Outra Mulher
Daniel Silva

Num lugarejo isolado da Andaluzia vive 
uma misteriosa mulher de nacionalidade 
francesa que começou a escrever umas 
memórias mais do que perigosas.

É a história de um homem que em 
tempos amou em Beirute, e de um filho que 
lhe foi arrebatado em nome da traição. A 
mulher é a guardiã do segredo mais bem 
guardado pelo Kremlin: há décadas o KGB 
infiltrou um agente duplo em pleno cora-
ção do ocidente, um traidor que hoje se en-
contra à beira do poder absoluto. Só uma 
pessoa é capaz de pôr esta conspiração 
a nu: Gabriel Allon, o já lendário restaura-
dor de arte e assassino que na atualidade 
exerce o cargo de diretor dos eficacíssimos 
serviços secretos israelitas.

Já anteriormente Gabriel se vira obriga-
do a combater as sombrias forças da nova 
Rússia, com repercussões pessoais custosas. 
Desta feita, ele e os russos travarão um 
confronto final épico em que o destino do 
mundo que conhecemos está em causa. 
Gabriel vê-se empurrado para o meio da 
conspiração quando o seu ativo mais im-
portante no seio dos serviços secretos russos 
é assassinado enquanto tentava desertar 
em Viena.

A procura da verdade levá-lo-á a recuar 
no tempo, até à maior traição do século xx 
para terminar nas margens do Potomac em 
Washington. A mil por hora, estranhamente 
belo e cheio de sentidos duplos e revira-
voltas na ação, este livro é um verdadeiro 
golpe de mestre que demonstra mais uma 
vez que Daniel Silva é pura e simplesmente 
o melhor escritor de romances de espiona-
gem dos nossos tempos.•

Sugestões Literárias

Marco Alves
Docente da EPATV

Dystopia, KILTËR
Uma série ritmada de ruídos melancólicos 
e entoações vociferantes, a ecoar em jeito 
de rock eletrónico experimental, traduz uma 
imaginação sofrida dum cenário apocalítico.
A melodia límpida de guitarra, perfeitamente 
enquadrada na distorção de sintetizadores 
estrepitosos, faz deste single o rosto de estreia 
dos bracarenses Kiltër. 

I Miss Myself, IVY
Um auto-abraço enclausurado, fechado em 
si mesmo, no escuro. Esta faixa nutre-se de um 
intimismo e sentido de catarse sombria. A voz 
docemente amargurada de Rita Sampaio 
acompanha um instrumental eletrónico 
metamórfico e de temor.

O Gato das Notas, Bruma
Afinal as histórias não são como nos 
contavam. O Gato das Notas é uma 
das narrativas contada pelo jazz e rock 
instrumental, deste novo álbum do quarteto 
de Braga. Uma eufonia com articulações 
rítmicas repentinas, que oferecem um fator 
storyteller emocionante a esta estória.

Change, First Breath After Coma
Uma batida que se arrasta à procura da 
mudança. Voluvél. Uma peça sonora 
de expressões fortes e densas, que se 
complementa com uma imagem visual – o 
filme. Isto de criar um álbum visual, é o romper 
de um processo natural: aqui dão-se imagens 
ao que a música conta.

Wild Horse, Paraguaii
Do álbum Kopernikus, alusivo ao Copérnico 
que centrou o sol, nesta faixa o centro são 
as guitarras e baixos conjugados com o 
poder da retorção eletrónica. Um tema de 
intervenção ativa que dá o poder da Razão 
ao Homem e espera uma ação em retorno. •

TER MÚSICA 35

Natércia Machado
Departamento de Comunicação e Imagem

Playlist  
disponível  
no Spotify:

TITLE ARTIST

Dystopia

I Miss Myself

O Gato das Notas

Change

Wild Horse

KILTËR

IVY

Bruma

First Breath After Coma

Paraguaii
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Há pessoas com opiniões 
que nos inspiram e de alguma 
forma se “transformam” em 
verdadeiros princípios orienta-
dores. 

Uma dessas pessoas é 
Eduardo Sá. Nesta rubrica de 
TER CULTURA partilho convos-
co um artigo de opinião muito 
interessante, de Eduardo Sá,  
que pode funcionar como 
alerta para todos. •

«O fim do mundo está a chegar!
E, receio, que estejamos todos demasiado 
“ocupados” para impedir.

O mundo, tal como o conhecemos, aca-
bou! Os nossos filhos já não lêem jornais e não 
vêem televisão. Hoje, serão (mais vezes do 
que seria o nosso) seguidores. As pessoas que 
gostaríamos que eles admirassem foram subs-
tituídas por influenciadores. Por mais que nós, 
os pais, ainda nos assustemos com “as más 
companhias” - “as más influências”... - que 
possam ter, eles, na verdade, trazem-nas no 
bolso. E limitamos-lhes as saídas e queremos 
saber quem é o seu grupo, por mais que lhes 
permitamos, sem controle, que circulem pelos 
sites e pelas redes sociais mais diversas, crian-
do perfis em idades em que não os deviam 
ter e “consumindo” alguns YouTubers que ja-
mais permitiríamos que fossem seus amigos.

O mundo, tal como o conhecemos, aca-
bou! No mundo dos pais, continua-se a ser 
contra os desenhos animados violentos. Mas 
as crianças estão “mais à frente” e, com a 
nossa complacência, consomem, viciam-se e 
ficam “agarradas” a Fortnite (ou a outros vi-
deojogos), de manhã, à tarde, à noite... e de 
madrugada!

O mundo, tal como o conhecemos, aca-
bou! Agora, no mundo onde crescem os 
nossos filhos, procura-se a notoriedade, a 
qualquer preço. E nós, os pais, contribuímos, 
vaidosamente, para isso (mais do que pa-
rece), como se, em relação a eles, “dar nas 
vistas” e “pensar pela sua cabeça” fossem, 
quase sempre, a mesma coisa. Neste “novo” 
mundo, é-se contra as drogas. Mas as crian-
ças consomem-nas (como nunca). Para 
adormecerem, para terem apetite, para não 
estarem tristes ou para serem atentas. E con-
funde-se (muitas vezes!) felicidade com eu-
foria e amor pela verdade com pessimismo. 
E prevalece uma ideia fácil de crescimento, 
que parece fazer da determinação, da per-
severança, da paciência, da tenacidade, do 
arrojo e da garra produtos quase jurássicos.

No mundo dos nossos filhos, o mundo do 
pós-guerra acabrunhou-se. O mundo dos 

valores da Humanidade. O mundo da coo-
peração e da solidariedade. E o mundo da 
mestiçagem e da inclusão. E eles têm, hoje, 
a noção que o mundo que lhes estamos a 
deixar é um mundo espremido de recursos. 
É um mundo perigoso e com o ambiente a 
colapsar. Das mais profundas desigualdades 
sociais. E é um “mundo doente mental”, que 
justifica as mudanças com argumentos inte-
ligíveis e as promove com atentados à inte-
ligência.

Acho graça, portanto, que nos alarmemos 
quando os nossos filhos parecem apáticos e 
evitam pensar o futuro. Porque é que - ao 
contrário dos pais, quando eram adolescen-
tes - os nossos filhos não se sentem desafiados 
por ele? Porque têm a noção que o futuro 
pode ser pior. E porque sentem e intuem que, 
faltando recursos e ideias para mudar o mun-
do, falta futuro: para a saúde, para a educa-
ção, para a justiça e para os direitos sociais. 
Como podem amar o futuro se ele lhes pare-
ce um lugar inseguro e opaco? Como podem 
fazer de forma diferente se nós, em vez de 
conversarmos com eles e de definirmos, escu-
tando-os, aquilo em que estamos a trabalhar 
para o seu futuro, permanecemos alheados e 
em silêncio?

O mundo, tal como o conhecemos, aca-
bou. Mas os nossos filhos são miúdos melhores! 
E estão ávidos de ter quem lhes fale verdade 
e de quem os desafie, em nome daquilo em 
que acreditam, a irem em peregrinação até 
ao futuro. É aqui que a escola pode rasgar o 
marasmo e dar, uma vez mais, “o exemplo”. 
Ensinando a estudar. Ensinando a escutar. En-
sinando a argumentar, a discutir e a pensar. E 
não lhes roubando a alma, a audácia, o arro-
jo, o apreço e a bondade. É pela forma como 
se irá definir a escola, pensando o futuro, que 
o mundo - que, tal como o conhecemos, já 
morreu - pode renascer. Melhor! E que os pro-
fessores podem, uma vez mais, contribuir para 
que o mundo mude! Por isso, os nossos filhos 
precisam que a escola os eduque e os ensine 
pensando mais longe. Para que, depois do 
“fim do mundo”, o mundo do futuro seja feito 
de pessoas melhores!...»

“A lição é a seguinte: nunca 
desista, nunca, nunca, nunca. 
Em nada. Grande ou peque-
no, importante ou não. Nunca 
desista. Nunca se renda à for-
ça, nunca se renda ao poder 
aparentemente esmagador 
do inimigo...”
Winston Churchill

 Ter
Inspiração

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

Desde sempre que o artista, nas suas 
mais variadas expressões, vive momentos 
antagónicos no antes e depois da obra. 
Talvez seja ao artista que melhor se apli-
ca a expressão “do oito ao oitenta” pois 
vai da dúvida do que criar ao êxtase da 
criação.

Mas será este um momento simples? 
Será a criação o resultado de noites mal 
dormidas? De uma luz? Será…será….

Estas, e outras, perguntas sempre ator-
mentaram os artistas, e arriscaria a dizer 
foi, para alguns, motivo de uma loucura 
interior e de um caminho, por muitos en-
tendido como loucura, mas que para eles, 
mais não era do que um caminho “petrar-
quiano” da realização artística: a procura 
da obra perfeita.

É aqui que entra a sugestão, de origem 
transcendente, que induz e excita o artista 
a produzir e a atingir o clímax da sua ex-
pressão sensorial e material. Em certa me-
dida, podemos até considerar que se tra-
ta de um conceito metafísico que coloca 
o artista como uma espécie de “médium” 
que, para criar, recebe um “sopro divino”, 
o que nós chamamos de…preparem-se…
inspiração.

Isso, essa palavra de origem latina e, 
que grosso modo, significa “soprar” ou 
“insuflar”. Curiosamente, Platão já sopra-
va, no seu diálogo “Íon” que: “Não é por 
efeito da arte, mas pela ação de um deus 
que neles reside e os possui, que todos os 
bons poetas épicos compõem os belos 
poemas, coisa que também se pode dizer 
dos bons autores de cantos líricos.”

Em tempos idos, mas relativamente re-
centes (o tempo é sempre relativo), o pe-
ríodo áureo da ideia de inspiração ocor-
reu no Romantismo. Foi nesta corrente que 

se intensificou o culto ao Eu e, assim, emer-
giu a figura do génio. O filósofo Immanuel 
Kant definiu génio como “o talento que 
fornece regra à arte”. 

Foi nesta época que ganhou peso a 
ideia de originalidade (até ao início da 
modernidade, tudo era uma cópia dos 
grandes mestres). 

Mas quem seria esse predestinado 
capaz de revelar e transpor para as suas 
obras a originalidade? 

À época seria todo aquele que tinha 
a fortuna de ser inspirado, pois só desta 
forma podemos perceber a arte, ultrapas-
sando o artista, que era uma espécie de 
um Deus encarnado na Terra (qual Perseu, 
filho de Zeus, na sua luta contra Hades) 
conduzido pela inspiração ao reino da ori-
ginalidade.

Mas será que encontramos a resposta 
na mitologia? Será a inspiração uma gra-
ça, uma dádiva divina? 

Fazendo um exercício de introspeção, 
a inspiração privilegia a singularidade, a 
originalidade, a espontaneidade, sendo 
que esta última deve ser autêntica, since-
ra e involuntária, pois manifesta-se pelas 
emoções, pelas paixões e promove o ar-
tista no seu lado mais enriquecedor, entu-
siasta, exaltante, fascinante e até mesmo 
inquietante. 

Esta procura de justificação torna-se 
ao mesmo tempo irracional e, ao escapar 
à razão, à determinação e à certeza da 
técnica, estamos a valorizar o que é miste-
rioso, imaginativo, original e indizível, pese 
embora não se possa dissociar inspiração 
de talento.

A paixão é o que nos orienta num mun-
do cada vez mais materializado e despro-
vido de sentimentos, e o desejo de criar 

é a inspiração revelada nos detalhes. A 
inquietude, a dúvida e o sofrimento são 
grandezas perseguidas neste registo artís-
tico e assim se atinge muitas vezes o Nir-
vana. 

A História é fértil em artistas consagra-
dos, que tiveram vidas cinzentas, mas que 
as telas nunca deixaram transparecer. Em 
todas as criações artísticas, sem exceção, 
há sempre uma justificação melancólica, 
até sombria, de um fragmento da sua 
vida. 

É plausível que encontremos no mun-
do artístico, que normalmente justifica a 
ação convocando valores como a cria-
tividade, a originalidade, a singularidade 
e a autenticidade, que se manifesta pelas 
emoções e frequentemente se qualifica 
de irracional, discursos de justificação mui-
to próximos de um estado de espírito do 
momento, mas nunca de um verdadeiro 
conceito onde são colocadas todas as vi-
vências, resultado de erros e acertos, que 
refletem a verdadeira inspiração até atin-
gir o momento “Eureka”!

Todos nós fomos, em algum momento, 
tocados pela inspiração, a questão é se 
soubemos traduzir e tirar partido desse mo-
mento de uma “inspiração interior”, tão 
mística quanto a inspiração romântica. Se 
ainda não fomos, resta-nos estar atentos e 
disfrutar da sua chegada!! 

…Não tenham medo…..errem, pois 
ficam mais perto de acertar e lembrem-
-se que Jackson Pollock, um dos maiores 
artistas expressionistas do século XX, ga-
nhou notoriedade por um erro…um fio de 
tinta que escorreu no tecido esticado no 
chão.•

Rui Silva
Docente da EPATV

INSPIRa®te
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26 abril

10-12 maio

15 maio

28 junho

29-30 abril

30 abril

9 maioP A P s

V Caminhada pela Terra

Feira Quinhentista - Sá de Miranda

Apresentação do documentário:
25 anos, 25 vidas

Baile de Finalistas

Escola Aberta

Elaboração Laço Azul Humano contra
os maus tratos na Infância

Dia da Europa:
Exposições; debates; peddy-paper8 e 9 maio

Técnico de Cozinha/Pastelaria

8 e 9 maio
Técnico de Restaurante/Bar

14 e 15 maio
Técnico Pastelaria/Padaria

28 junho
Técnico de Audiovisuais

4 julho
Técnico de Design Gráfico

10 julho
Técnico de Manutenção Industrial

11 julho
Técnico de Mecatrónica Automóvel

12 julho
Técnico de Eletrotecnia

15 julho
Técnico de ProduçãoMetalomecânica

16 julho
Técnico de Mecatrónica

Curso Profissional Técnico de
COZINHA - PASTELARIA

Curso Profissional Técnico de
ELETROTECNIA

Curso Profissional Técnico de
ESTETICISTA

Curso Profissional Técnico de
RESTAURANTE - BAR

Curso Profissional Técnico de
MECATRÓNICA

Curso Profissional Técnico de
PRODUÇÃO METALOMECÂNICA

Curso Profissional Técnico de
PASTELARIA - PADARIA

Curso Profissional Técnico de
MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

Curso Educação e Formação T3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Curso Profissional Técnico de
MULTIMÉDIA

www.epatv.pt

Curso Profissional Técnico de
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Curso Educação e Formação T2
EMPREGADO DE RESTAURANTE/BAR
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