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O escritor e jornalista Martin 
Caparrós, no seu ensaio El 
Hambre (traduzido em Português 
e em Francês) lembra-nos que, 
antigamente, se comiam “coisas 
com carne” — já foram legumes, 
hortaliças ou arroz — mas agora 
queremos comer “carne com 
coisas”.

Ora, está aqui o problema, mas 
também a solução, quando se 
coloca a discussão a alteração do 
clima e o futuro do Planeta Azul. 
Está no Verde da alimentação. Só 
é necessário que voltemos atrás 
umas décadas e lhes devolvamos 
aos produtos como a carne e o 
peixe o valor que antes tinham.

Ninguém pede que restrinjamos 
totalmente estes alimentos — 
apesar do seu impacto ambiental 
importante — mas apenas 
comprar menos tendo em 
atenção a sua origem e consumi-
los menos vezes e em menor 
quantidade, como uma coisa 
especial que antes eram.

A Greenpeace sugere uma 
redução de 50 por cento na 
produção e consumo de produtos 
animais até 2050 e desenvolve 
uma campanha de informação 
sobre uma dieta simples e atrativa 
baseada em proteínas vegetais 
benéfica para a saúde, para os 
animais e para o Planeta Azul.

Esta dieta — com menos 
carne e peixe — é também um 
gesto solidário com aquela parte 
da Humanidade que não pode 
aceder a uma alimentação 
apropriada e suficiente. 

É urgente termos consciência 

que, pelo terceiro ano consecutivo 
a fome no mundo continuou a 
aumentar, deixando mais longe 
o objetivo de conseguir erradicar 
a fome até 2030. Uma em cada 
nove pessoas passa fome. Em 
2018, 821,6 milhões de pessoas em 
todo o mundo não tiveram acesso 
suficiente a alimentos. Em 2017 
tinham sido registadas 811 milhões 
de pessoas com fome, um número 
que tem vindo a aumentar nos 
últimos três anos.

É uma questão que coloca 
em causa a inteligência humana, 
quando se sabe que mais de 
metade da área de cultivo da 
Terra se utiliza hoje para dar 
comida a... gado. Se toda a 
área arável e agrícola fosse 
utilizada para o consumo direto 
humano, as calorias dos alimentos 
disponibilizados aumentavam 
em 70 por cento, o que dava 
para alimentar mais de quatro mil 
milhões de pessoas.

Este dado não é assustador 
— não nos inquieta?, não nos 
entristece? — quando existem 821 
milhões de pessoas com fome, em 
2019?

Não existe uma varinha mágica 
para resolver o problema até 
porque se sabe que um terço da 
comida que hoje se produz nunca 
chega à mesa.

É verdade que todos estamos 
preocupados com as mais 
recentes informações sobre o 
aquecimento global do planeta 
Terra, mas isso não deve tolher-nos 
os movimentos e travar atitudes: 
além de reclamar medidas 

concretas dos Governos e das 
multinacionais, propomos que 
comeces a mudar: começa a 
mudar aquilo que pões em cima 
da mesa ao almoço ou ao jantar.

Se naõ conseguirmos limitar 
o aumento da temperatura 
da superfície da terra a 1.5 º 
Centígrados, sobre a média 
pré-industrial, os efeitos sobre a 
natureza e a sociedade humana 
serão duros, com importantes 
ameaças à saúde e uma escalada 
da pobreza e desigualdade entre 
os seres humanos.

A alteração do clima é uma 
realidade do presente: os últimos 
quinze anos foram os mais quentes 
da história, derretendo dois 
biliões de toneladas de gelo na 
Groenlândia e aumentando a 
acidez dos oceanos em 30 por 
cento.

Se queremos sobreviver, 
não podemos deixar que as 
temperaturas subam  mais de 1,5 º, 
precisamente o que foi acordado 
na COP 21, para proteger 
glaciares, recifes e espécies 
do Amazonas e para permitir 
assegurar a nossa sobrevivência.

O clima sofreu sempre 
variações mas, no último século, 
as temperaturas aumentaram 
perigosamente. Este inconveniente 
é responsável pela massiva 
emissão de gases  de estufa, 
através de energias não 
renováveis, da desflorestação e da 
pecuária intensiva, entre outras.

Se é verdade que a alteração 
do clima afeta o nosso planeta 
— a nossa casa — também terá 

efeitos na nossa saúde  e na 
economia.

Os atuais acordos 
internacionais continuam a 
apostar apenas em limitar 
um aumento de dois graus 
centígrados, mas as actuais 
tendências das emissões de CO2 
(Dióxido de Carbono) apontam 
para uma subida ainda maior da 
temperatura. Se não corrigirmos 
esta trajetória, as consequências 
serão devastadoras — conclui 
o Grupo Intergovernamental de 
especialistas sobre as alterações 
climáticas (IPCC)

A mudança climática 
começa no nosso prato e, na 
União Europeia, se reduzirmos 
metade do consumo de carne 
estamos a diminuir entre 25 a 40 
por cento das emissões de CO2 
na agricultura, mas não nesse 
sentido que caminha a Política 
Agrícola Comum (PAC).

Ainda se continua a limitar a 
alteração do clima à agricultura, 
combustíveis e transportes, 
embora se saiba que o principal 
motor dessa alteração está no 
consumo humano de produtos 
de origem animal.

A constatação é feita 
por Daniel Brown, chefe de 
investigação da ProVeg 
Internacional. 

Os cidadãos ignoram os 
impactos das nossas escolhas 
alimentares, mas sabe-se que a 
pecuária emite 7,1 milhões de 
toneladas de massa de gases de 
efeito de estufa (dados de 2010, 
segundo a FAO – Organização 

da ONU para a Alimentação e 
Agricultura). 

Este número equivale a 14,5% 
das emissões globais de gases de 
efeito de estufa produzidas pelo 
ser humano e esta percentagem  
equivale às emissões dos Estados 
Unidos nas emissões globais 
e  supera as emissões anuais 
de sectores inteiros como o 
dos  transportes. O gado (carne 
e leite) é responsável por  
aproximadamente dois terços 
deste total.

Mais, a pecuária  não só 
contribui com as suas elevadas 
emissões de metano (CH4), 
Dióxido de Carbono (Co2) e 
óxido nitroso (N2O) mas também 
é causa direta de 80 por cento 
(oitenta por cento, repetimos) 
de desflorestação da selva 
do Amazonas, ameaçando o 
pulmão da Terra e a sua rica 
biodiversidade. Há 13 anos, já se 
tinham destruído quase setenta 
milhões de hectares da selva 
amazónica (área equivalente a 
França, Bélgica, Holanda e Israel 
juntos).

Por que se desfloresta a 
Amazónia? Na maioria dos casos, 
deve-se à monocultura da soja, 
utilizada para dispensar o gado e 
a aquacultura na Europa.

Se os países mais ricos 
reduzissem notavelmente o 
consumo de animais, a taxa de 
desflorestação da Amazónia 
diminuiria cerca de metade — 
explica Daniel Brwon.

Mas há uma solução, apesar 
dos ocidentais resistirem a 

abandonar o consumo de carne 
que aumentou/duplicou nos 
últimos 50 anos — adverte a FAO.

Por ano, os seres humanos 
devoram setenta mil milhões 
de animais, uma média de 
dez animais por habitante do 
planeta, havendo uma terrível 
desigualdade entre os povos ricos 
e os países pobres ou em vias de 
desenvolvimento.

Para manter o aquecimento 
global abaixo dos dois graus 
Celsius atuais,  a revista Nature no 
seu estudo “Opções para manter 
o sistema alimentar dentro dos 
limites ambientais” defende a 
diminuição de 90 por cento no 
consumo de carne de porco, 75 
por cento de carne de vaca e 
metade do número de ovos.

Em contrapartida, é 
necessário triplicar o consumo de 
feijões e legumes, quadriplicar os 
frutos secos e sementes.

Esta mudança alimentar — 
refere a revista Nature no estudo 
de 2018 — reduziria a metade 
as emissões do gado (Metano 
e Dióxido de Carbono), o que 
somada a uma gestão melhor 
do estrume (esterco), podia 
alcançar níveis mais altos.

Temos o problema, mas 
possuímos a solução para 
combater a alteração do clima 
e o futuro do Planeta Azul. Está 
no Verde da alimentação. 
Sejamos — professores, alunos e 
colaboradores — uma verdadeira 
Escola Azul... a Amar (a) Terra 
Verde.•

– “Si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier 
cosa a un mago capaz de dársela, ¿qué le 
pediría?
– Quiero una vaca que me dé mucha 
leche, entonces si vendo un poco de 
leche puedo comprar las cosas para hacer 
buñuelos para venderlos en el mercado y 
con eso más o menos me las arreglaría.
– Pero lo que te digo es que el mago te 
puede dar cualquier cosa más, lo que le 
pidas.
– ¿De verdad cualquier cosa?
– Sí, lo que le pidas.
– ¿Dos vacas?
Me dijo en un susurro, y me explicó:
– Con dos, nunca más voy a tener hambre.
Era tan poco, pensé primero. Y era tanto”.

CAPARRÓS, Martin, in El Hambre, Cap. I. Ed. 
Anagrama, Madrid, 2015.
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Salvar o Planeta pode parecer uma tarefa 
demasiado complexa. Mas, na verdade, tudo 
começa por uma ideia muito simples – todos 
nós individualmente podemos salvar a nature-
za todos os dias.

As maravilhas naturais que vemos em 
documentários, em filmes, nos livros que lemos 
ou nas viagens que fazemos surpreendem-nos 
sempre pela sua beleza e imensidão. Mas a 
pressão que a Humanidade tem vindo a fazer 
sobre a natureza também é real e surpreende-
-nos todos os dias pela negativa.

As alterações climáticas, as emissões de 
gases com efeito de estufa que não param de 
aumentar, a década mais quente que ocorreu 
nos últimos anos e o gelo no mar Ártico que 
diminuiu para os níveis mais baixos da história, 
tudo isto é realidade. Enquanto isso, a perda 
de biodiversidade está em aceleração. Uma 
das análises mais credíveis do estado da biodi-
versidade, o Relatório Planeta Vivo da orga-
nização de conservação global WWF, mostra 
uma tendência global para uma queda da 
biodiversidade de quase 60% nos últimos anos. 

Salvar o Planeta nos próximos anos exigirá o 
forte compromisso de todos. Tal como o mun-
do muda, todos nós precisamos mudar, para 
ir mais além, para proteger o nosso Planeta 
e responder a novas ameaças e desafios. O 
desafio mais importante deste século é o de 
alterar o nosso padrão de consumo e passar-
mos a consumir de forma mais responsável, 
seja alimentos, sejam produtos variados ou 
roupa.

A f i n a l  é  s i m p l e s ,
c o m e ç a  p o r  p e q u e n o s  p a s s o s  t o d o s  o s  d i a s .

Não podemos ter ilusões sobre as tarefas 
do futuro, de como é urgente e importante 
proteger o nosso planeta de todas as amea-
ças. Todos nós podemos fazer algo para rever-
ter esta tendência de degradação da nossa 
única casa.

A mensagem é, assim, de esperança e 
ação, um movimento impulsionado por uma 
vontade individual que vai contribuir para 
mudar as coisas, mudar os padrões atuais 
de consumo, para que as pessoas vivam em 
harmonia com a natureza respeitando os seus 
limites. 

A mensagem é precisamente sobre o nosso 
poder individual. Antes de começar a pensar 
que é uma tarefa demasiado complexa, re-
tenha só esta mensagem: É possível. Eu posso 
construir um Planeta mais sustentável.

Comece a dar os primeiros passos para sal-
var o planeta, comece pelo seu estilo de vida, 
alterando aquilo que são as suas ações menos 
sustentáveis para atitudes mais responsáveis. 
Essa diferença na sua vida vai ser notada por 
outros que o rodeiam e vai inspirá-los para 
agirem. 

Agora é o tempo de agir, a natureza não 
pode esperar mais. A nossa sobrevivência de-
pende da mudança. Decida salvar o planeta 
e use o seu poder.•

Ângela Morgado
Diretora Executiva da WWF Portugal

É possível. 
Eu posso 
construir 

um
Planeta 

mais 
sustentável.

Tal como o 
mundo muda, 
todos nós 
precisamos 
mudar (...)
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Vivemos dias que se pautam 
por uma consciência ambien-
tal sem precedentes. Organi-
zações “verdes” proliferam, 
campanhas ambientais multi-
plicam-se e iniciativas ecoló-
gicas sucedem-se a um ritmo 
nunca visto. A generalidade da 
sociedade civil, outrora “distan-
te” do ambiente, começa a 
mostrar sinais de preocupação 
para um assunto que há muito 
se impunha estar na ordem 
do dia, dada a urgência que 
implica. Os resultados históri-
cos alcançados pelos partidos 
“verdes” nas últimas eleições 
Europeias convenceram até 
o mais cépticos de que há, 
de facto, uma mudança de 
paradigma. Aguardemos então 
que as promessas políticas que 
tantos votos colheram junto do 
eleitorado europeu sejam uma 
realidade num futuro próximo, 
ajudando a silenciar, mais uma 

vez, os cépticos do costume. E 
cá estaremos para cobrar essas 
mesmas promessas.

Mas esta mudança de 
paradigma não deve (não 
pode!) esgotar-se na exigên-
cia da adopção de políticas 
ambientais prometidas por 
partidos políticos e comissões 
em Bruxelas. Ela tem de ser feita 
por cada um de nós, no dia a 
dia, sob pena de exigirmos mais 
aos outros do que impomos a 
nós mesmos, o que é de uma 
tremenda hipocrisia. 

Praticamente todos os dias 
tomamos conhecimento de 
nova campanha contra o 
plástico descartável promovi-
da por uma marca ou cadeia 
de hipermercados, suscitando 
um impulsivo “gosto” seguido 
de partilha nas diversas re-
des sociais. Seja por genuína 
preocupação ambiental ou 
simples “moda”, a verdade é 

que esta recente exigência 
do consumidor comum tem 
levado à adopção de medidas 
concretas que vão ao encon-
tro das necessidades da crise 
ambiental (ainda que escassas 
e sem a urgência necessária). 
Tal é perceptível não apenas 
a nível político, mas também 
junto da indústria, que ao 
aperceber-se desta tendência, 
promove medidas que não só 
colhem benefícios económicos, 
mas que simultaneamente vão 
ao encontro das necessidades 
da crise ambiental (ainda que 
escassas e sem a urgência 
necessária). 

É inegável que o plástico 
descartável é um dos gran-
des problemas ambientais 
que assolam o nosso planeta 
- particularmente os oceanos - 
nos dias que correm. Afinal de 
contas, estamos a falar de oito 
milhões de toneladas de plás-

tico “despejadas” no oceano 
anualmente.  Este é ingerido ou 
provoca o emaranhamento e 
consequente morte de peixes, 
tartarugas, aves, golfinhos ou 
baleias ou vai-se decompondo 
em partículas de menor dimen-
são, ao longo de centenas de 
anos, transformando-se em 
microplásticos, entrando na 
cadeia alimentar, e subindo até 
ao seu topo, onde nos “senta-
mos” nós, os humanos. 

Adicionalmente, este plás-
tico não se encontra restrito a 
determinadas zonas identifica-
das. Ele desloca-se, viajando 
com os ventos e correntes, e 
já “colonizou” todo o oceano, 
desde o ponto mais profundo 
(a Fossa das Marianas), à zona 
entre-marés de ilhas remotas do 
Índico e Pacífico.

Facilmente se percebe, 
portanto, a importância crítica 
que esta motivação anti-plásti-
co pode representar em termos 
ambientais. E quando nos de-
paramos com as alterações já 
implementadas ou anunciadas 
para combater este flagelo, 
percebemos que tal se pode 
tornar um caso de sucesso de 
movimento ambiental promo-
vido pelos cidadãos, correcto? 
“Nim”, direi eu.  

Não me interpretem mal. 
Se de facto este movimento 
de “culto anti-plástico” tiver 
as consequências que todos 
desejamos, ou seja, a redução 
e/ou substituição deste tipo 
de material por alternativas 
reutilizáveis (sempre que pos-
sível), será uma demostração 
de responsabilidade ecológi-
ca e ética sem precedentes. 
Simbolizará inclusive o início de 
uma nova era: a era em que 
começaremos a inverter uma 
tendência “descartável” e eco-
logicamente destrutiva, inicia-
da sobretudo com a revolução 
industrial, para uma era em que 
impera uma maior harmonia 
com o ambiente.

Porém, esta preocupação 
com o plástico não pode “ofus-

car-nos” perante outros proble-
mas ambientais que vivemos 
actualmente, de magnitudes 
igualmente sérias. 

Um exemplo clássico é a 
sobrepesca, ou seja, a pesca 
que é feita para além dos 
limites sustentáveis. E este tema 
deve (tem!) de estar na ordem 
do dia e na agenda de quem 
nos governa, mas também de 
cada um de nós. Estima-se que 
hoje em dia 90% dos princi-
pais stocks de peixe a nível 
mundial estão a ser pescados 
no limite ou sobrepescados 
e estudos apontam para o 
desaparecimento de 90% dos 
peixes de grande porte dos 
oceanos apenas nos últimos 
50 anos.  Se estes números não 
são suficientes para pôr em 
causa o que estamos a fazer 
ao nosso oceano e despertar a 
tal consciência ecológica que 
mostrámos ser-nos intrínseca 
perante a crise dos plásticos, 
corremos o risco sério de ver 
desaparecer grande parte do 
peixe do oceano, o que terá 
consequências devastadoras, 
não só em termos ecológicos, 
mas também culturais e sócio-
-económicos. 

Da mesma maneira que 
estamos a mudar os nossos 
hábitos em relação ao plástico 

descartável, façamo-lo em 
relação ao pescado que com-
pramos. Optemos por escolher 
conscientemente, tendo em 
conta que a nossa escolha terá 
reflexo na indústria, à semelhan-
ça do que está a acontecer 
com o plástico. Façamos por 
nos fazer ouvir junto de quem 
decide, nomeadamente gover-
nantes e entidades reguladoras 
da pesca. Optemos por comer 
menos peixe ou comprar o que 
é proveniente de stocks sus-
tentáveis e capturado através 
de métodos pouco destrutivos. 
Não alimentemos a indústria 
“farmacêutica” de produtos 
milagrosos que prometem a 
eterna juventude feitos à base 
de cartilagem de tubarão, 
denunciemos quem vende 
espécies ameaçadas, da 
mesma maneira que o fazemos 
com quem vende bananas 
embrulhadas em plástico. O 
conhecimento que existe hoje 
permite-nos perceber que o 
oceano é resiliente, mas só até 
certo ponto. Cabe-nos a nós, 
como parte integrante de todo 
o ecossistema, contribuir para a 
sua conservação, deixando-o 
às próximas gerações no mes-
mo estado em que o encon-
trámos. Ou melhor se possível. E 
estamos bem longe disso...•

PARA 
ALÉM  DO
PLÁSTICO
Nuno Vasco Rodrigues
Biólogo Marinho e Fotógrafo subaquático
www.nunovascorodrigues.com
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As notícias mostram-nos todos os 
dias: o cidadão de amanhã terá de ser 
um eco-cidadão. Mas como alguém 
se torna um eco-cidadão? As escolas 
estão lá para ajudar os jovens a se tor-
narem assim.

Na sequência da conferência 
internacional sobre o clima, realizada 
em França em 2015, nasceu a ideia do 
projeto Erasmus+ “Boost Your Green”.

Os seus objetivos foram: tornar as 
instituições mais voltadas para o desen-
volvimento sustentável e conscienciali-
zar todos de que o futuro está fragiliza-
do pelo nosso comportamento e que 
temos de agir agora para o futuro.

É uma questão internacional. Foi 
criada uma parceria ERASMUS+ com 6 
escolas profissionais europeias: em Fran-
ça, Portugal, Roménia, Bulgária, Turquia 
e Macedónia, e beneficiou do apoio 
financeiro da Comissão Europeia.

O projeto decorreu durante 3 anos 
e abrangeu seis temas: Biodiversidade 
- Alimentos - Água - Solidariedade - 
Energia – Resíduos.

O primeiro ano: foi dedicado a 
alertar a consciência essencial do inte-
resse do desenvolvimento sustentável e 
aumentar o envolvimento e a participa-
ção de toda a comunidade educativa.

O segundo ano foi dedicado à im-
plementação de atividades relaciona-
das com o desenvolvimento sustentável 
e a comparar as ações e os seus resulta-
dos nos 6 campos de ação e entre os 
países.

O terceiro ano foi dedicado a esta-
belecer novos desafios e novos objeti-
vos.

O resultado deste trabalho será con-
cretizado com a realização, em Setem-
bro de 2019, de livros didáticos digitais 
entregues aos estabelecimentos vizinhos 
das escolas participantes, para capaci-
tá-los também a impulsionar o desenvol-
vimento sustentável. Aqui encontrarão 
planos de aula e ideias para ações 
concretas a serem implementadas na 
sua escola.•

L’actualité nous le montre chaque 
jour: le citoyen de demain devra être 
un éco-citoyen. Mais comment devien-
t-on un éco citoyen? Les établissements 
scolaires sont là pour aider les jeunes à 
le devenir. 

C’est à la suite à la conférence inter-
nationale sur le climat qui s’est déroulée 
en France en 2015, qu’est née l’idée du 
projet Erasmus+ “Boost Your Green” . 

Ses objectifs: Tourner davantage les 
établlissements vers le développement 
durable, et faire prendre conscience 
à tous que l’avenir est fragilisé par nos 
comportements et qu’il faut agir mainte-
nant pour le futur. 

C’est un enjeu international. Un 
partenariat ERASMUS + est créé avec 
6 Lycées professionnels européens: en 
France, au Portugal, en Roumanie, en 
Bulgarie, en Turquie et en Macédoine,  
et bénéficie ainsi du soutien financier de 
la Commission européenne. 

Le projet s’est déroulé sur 3 années 
et a traité de six thèmes : Biodiversité – 
Alimentation – Eau – Solidarité – Energie 
– Déchets

La 1ère année: fut consacrée à 
alerter sur l’indispensable prise de cons-
cience de l’intérêt du développement 
durable et à augmenter l’implication et 
la participation de toute la communau-
té éducative

La 2ème année fut consacrée à 
la mise en place d’activités liées au 
développement durable et à comparer 
les actions et leurs résultats dans les 6 
champs d’action et entre les pays.

 La 3ème année fut consacrée à la 
mise en place de nouveaux défis et de 
nouveaux objectifs.

Le résultat de ce travail se concréti-
sera par la réalisation en Septembre de 
manuels numériques remis aux établisse-
ments aux alentours pour leur permettre 
eux aussi de booster, en leur sein, le 
développement durable. Ils y trouveront 
à la fois des plans de cours et des idées 
d’actions concrètes à mettre en œuvre 
dans leur école.•

Violaine Gauthier
Coordenadora do Projeto “Boost Your Green” (2016-1-PT01-KA219-024021)
Docente no Lycée des Metiers Jules le Cesne, Le Havre, França
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O Planeta Terrestre tem cerca 
de 4.600 milhões de anos (Ma). A 
vida surge no meio aquático, quase 
2.000 Ma depois da formação do 
Globo Terrestre. Durante cerca 
de outros 2.000 Ma foram-se 
diferenciando muitas formas de vida 
no meio aquático, até que os seres 
vivos evoluíssem e conseguissem 
adaptações para começarem a 
ocupar o meio terrestre desabitado 
(570-500 Ma). A transmigração dos 
seres vivos do meio aquático para o 
meio terrestre implicou a necessidade 
da difusão da água por todo o 
corpo dos seres pluricelulares, o 
que foi conseguido através de um 
líquido (sangue, nos animais; seiva, 
nas plantas), transportado por vasos 
(veias e artérias, nos animais; floema e 
xilema, nas plantas).

A biodiversidade foi sempre 
aumentando, quer no meio 
aquático, quer no terrestre, apesar 
de épocas de diminuições massivas 
de biodiversidade, até atingir o 
máximo do seu valor durante a era 
Cenonozóica, no Terciário, período 
em que surgem os Hominóides. 
Depois de alcançar o máximo de 
diversidade há cerca de 10 Ma, os 
Hominóides entraram em rápida 
decadência, tendo-se extinguido a 
maioria das espécies há cerca de 7 
Ma. A principal razão dessa extinção 

foi porque há 7-6 Ma houve não só 
alterações climáticas, como também 
relevantes movimentos tectónicos, 
tendo-se originado o Vale do Rift, com 
altas montanhas e vastas planícies, no 
que resultou uma grande diversidade 
de habitats e, portanto, elevada 
biodiversidade e um grupo de Símios, 
os Cercopitecídeos. Aparecem, 
então, os principais grupos de animais 
herbívoros das savanas africanas 
e terão surgido há cerca de 6 Ma, 
nessa região africana, os primeiros 
representantes dos Hominídeos. Isto é, 
os Hominídeos surgem numa época 
de elevada biodiversidade (Terciário), 
numa área de grandes superfícies 
lacustres (Lagos do vale do Rift), 
portanto muita água doce, e junto 
das florestas tropicais, ecossistemas 
de elevadíssima biodiversidade. 
Realmente, os fósseis do Ardipithecus 
ramidus (Aramis, Etiópia; 4,4 Ma) 
indicam uma vida florestal, com 
alimentação semelhante à dos 
actuais chimpanzés. É assim que, 
nessa mesma área do vale do Rift 
(Omo, Olduvai e Lago Turkana), 
aparecem fósseis do Homo habilis 
(± 2 Ma). Onde se situa a garganta 
do Olduvai, existia um grande lago, 
no qual desaguavam vários rios 
ladeados de florestas ripícolas de 
galeria (nas margens dos rios), que 
forneciam frutos e outros produtos, e 

grandes quantidades de mamíferos, 
que serviram de alimento desses 
nossos antepassados. Portanto, a 
nossa espécie só sobrevive desde que 
haja água, elevada biodiversidade 
e florestas, onde se encontram os 
maiores produtores de biomassa, as 
enormes árvores tropicais.

Há cerca de 1,8-1,5 Ma surge o 
Homo erectus, nómada e caçador. 
Com as alterações climáticas de 
há 1,5 Ma, aumenta a área de 
savanas e sobrevive este caçador 
nómada, que migra para o Sul e para 
o Norte, penetrando no continente 
asiático [o H. erectus de Java (1,8 
Ma) é disso testemunho]. Há cerca 
de 1 Ma, segundo alguns autores, 
o H. erectus evolui, aparecendo o 
H. neandertalensis (± 120 mil anos) 
e o H. sapiens (± 100 mil anos), que 
chegaram a conviver.

Não há apenas esta hipótese 
monofilética para a espécie humana 
(H. sapiens). Há, fundamentalmente, 
duas hipóteses explicativas para a 
emergência do homem moderno (H. 
sapiens) na África (± 100 mil anos), 
Ásia (± 70 mil anos), Austrália (± 60 
mil anos), Europa (± 35 mil anos) 
e América (± 20 mil anos). Uma, 
admite que o homem moderno 
teve uma origem geográfica 
única, na África Oriental. Outra, a 
multiregional, defende a emergência 

A FLORESTA (SILVA)
E A HUMANIDADE

A FLORESTA, O HOMEM 
E PORTUGAL

Jorge Paiva
Biólogo, Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet
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mais ou menos simultânea 
das populações humanas 
modernas em várias 
regiões do Globo (África 
Oriental, Próximo Oriente, 
Sudeste Asiático e Ásia 
Continental). Os testemunhos 
paleoantropológicos, 
arqueológicos, genéticos 
sociais e linguísticos apoiam 
uma origem africana do 
homem moderno.

Mas, em 2010, foi 
descoberto, na África do Sul, 
o Austrapithecus sediba, com 
muitas características comuns 
aos das primitivas espécies do 
género Homo. Além disso, em 
2015 foram ali encontrados 
vários fósseis de uma nova 
espécie de Homo (Homo 
naledi), com características 
muito primitivas (cérebro 
muito pequeno, como o do 
Austrapithecus afarensis, 
ombros simiescos e peito 
como o dos chimpanzés), mas 
que viveu no mesmo período 
em que surgiram os humanos 
mais modernos (cerca de 300 
mil anos). Esta descoberta, 
assim como estudos de DNA, 
estão a esclarecer a história 
da origem humana, que não 
é tão clarividente e simples 
como se julgava.

 O certo é que ao 
longo da dispersão pelo 
Globo Terrestre fomos 
sempre derrubando florestas 
para combustível (lenha), 
construção de habitações e 
embarcações, produção de 
mobiliário e utensílios, bem 
como para outros fins.  

Apesar de se ter este 
conhecimento, as florestas 
continuam a ser derrubadas 
a um ritmo verdadeiramente 
alucinante e drástico. 
Actualmente, com potentes 
máquinas e sofisticadas 
técnicas, por cada 11 
segundos é derrubada uma 

área de floresta tropical 
correspondente à superfície 
do relvado de um campo de 
futebol, ou seja, o equivalente 
à área de Inglaterra por 
ano. Assim, resta no Globo 
Terrestre pouco mais de 
20% da cobertura florestal 
que existia depois da última 
glaciação (Würm), isto é, após 
o início do período actual, o 
Holoceno (Antropogénico). 
Números da Organização 
das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação 
(FAO) revelam que, na 
década de 2000 a 2010, 13 
milhões de hectares/ano 
dessas florestas tropicais foram 
derrubados. Por exemplo, no 
Brasil, que está entre os cinco 
países com maior área de 
floresta, a perda chegou a 2,6 
milhões de hectares anuais. 
Da “Mata Atlântica” brasileira 
resta menos de 6% do que 
existia quando os portugueses 
descobriram o Brasil.

Sabemos que as 
florestas, particularmente 
as equatoriais (pluvisilva), 
devido à elevada biomassa 
vegetal que elaboram, são 
ecossistemas de elevadíssima 
biodiversidade. Sabemos, 
ainda, que é nestas florestas, 
que estão os maiores 
produtores de biomassa 
(árvores com mais de 5.000 
toneladas), com grande 
capacidade despoluidora, 
pela quantidade de dióxido 
de carbono (CO2) que utilizam 
e enormes fábricas naturais de 
oxigénio (O2).

Por outro lado, a 
Humanidade vive, 
actualmente, numa 
sociedade de economia de 
mercado, cuja preocupação 
predominante é produzir cada 
vez mais e com maior rapidez, 
de modo a conseguir-se o 
máximo lucro.

Assim também acontece com 
os produtos alimentares que, 
por isso, são de pior qualidade, 
menos diversificados e mais 
poluídos. 

Actualmente, a alimentação 
básica mundial depende de 
oito espécies de cereais, tão 
altamente seleccionados e 
uniformes, que catástrofes, 
devidas a moléstias ou 
a variações climáticas, 
podem levar, rapidamente, 
a Humanidade à fome. O 
mesmo acontece com a 
produção animal. Assim, hoje 
em dia, a pecuária intensiva 
e industrializada baseia-se 
em três grupos de ruminantes 
(bovinos, ovinos e caprinos), na 
suinicultura, na avicultura e na 
piscicultura.

Mas, para a criação 
massiva de gado bovino são 
necessárias amplas áreas de 
pastagens, o que levou ao 
derrube de enormes superfícies 
de florestas, particularmente 
das tropicais. Além de ter sido 
mais um contributo para o 
aumento de dióxido de carbono 
(CO2) na atmosfera devido à 
devastação da floresta tropical, 
o elevadíssimo número de reses, 
constitui actualmente um dos 
maiores factores de poluição 
atmosférica, pois cada um destes 
ruminantes liberta, diariamente, 
para a atmosfera cerca de 50 
litros de metano.

Devastação florestal, 
particularmente da pluvisilva, 
e imensas manadas com 
inumeráveis cabeças de gado 
bovino, são, actualmente, dos 
factores mais relevantes que 
contribuem para as alterações 
climáticas e, consequentemente, 
para o Aquecimento Global.

Assim, estamos a diminuir 
drasticamente a absorção de 
CO2, numa contribuição para 
o “Aquecimento Global” muito 
mais relevante do que a industrial 

e veículos motorizados e a 
diminuir o volume de oxigénio na 
atmosfera, o que é um elevado 
risco para a sobrevivência das 
gerações futuras. Não foi, pois, 
surpresa que a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) 
tenha anunciado que 2016 foi 
o ano mais quente desde que 
há registos meteorológicos; 
que na Noruega o aumento da 
temperatura tenha sido de 6,5ºC; 
que no Koweit a temperatura do 
ar tenha atingido o record de 
54ºC.  

Há factos e fenómenos que 
testemunham o aquecimento 
global e respectivas alterações 
climáticas. Assim, por exemplo, 
as árvores de folhagem caduca, 
começam a dar novas folhas 
muito antes da Primavera, 
devido à elevação da 
temperatura média da atmosfera 
nas regiões temperadas; a 
corrente Quente do Golfo tem 
um pequeno ramo que banha 
Portugal até, mais ou menos 
Sesimbra, mas, actualmente 
há testemunhos do respectivo 
desvio mais para Norte; com o 
degelo das calotes geladas dos 
pólos o nível médio do mar subiu 
de tal modo que há ilhas que já 
estão completamente submersas 
e praias de litorais oceânicos que 
desapareceram, assim como a 
ocorrência de derrocadas de 
arribas e edificações litorais que 
despareceram.

Praticamente toda a gente 
tem alguma consciência do 
que está a acontecer no Globo 
Terrestre, com o consequente 
risco de sobrevivência da nossa 
espécie, mas, a maioria das 
pessoas, não só não tem a 
educação ambiental necessária 
para entender o que se está 
a passar, como também não 
percebe que tem, forçosamente, 
de mudar a sua maneira de estar 
na Terra. 

É fundamental parar ou 

regulamentar para que este 
desastre não continue. Isso é 
possível. Apenas são necessários 
políticos conscientes.

Mas, como facilmente se 
verifica, após tantos anos de 
Conferências Internacionais, a 
falta de ética de grande parte 
dos governantes mundiais 
faz com que continuem a 
ignorar estes Acordos, ao 
mesmo tempo que afirmam 
descaradamente que as 
Alterações Climáticas são uma 
invenção dos cientistas e que o 
desenvolvimento (desenfreado 
e altamente poluente) dos 
países desenvolvidos é um 
desenvolvimento sustentável.

Apesar de se saber isso, a 
grande maioria da população 
mundial não tem a mínima 
noção do que está a acontecer 
ao planeta em que vivemos e 
que não é mais do que uma 
pequeníssima “ilha” do Universo, 
que temos vindo a desflorestar, 
assim como também é uma 
enorme “gaiola”, que temos 
vindo a poluir há milénios (depois 
da designada “Revolução 
Industrial” emitimos para a 
atmosfera terrestre 72.000 
produtos químicos que ali não 
existiam) e a provocar-lhe uma 
elevação de temperatura tal 
que se tornará inabitável para a 
espécie humana.

A FLORESTA PORTUGUESA 
(FAGOSILVA), OS INCÊNDIOS
E A DESERTIFICAÇÃO

Os povos que habitaram 
primitivamente a Lusitânia 
viviam da floresta que cobria 
este cantinho ocidental da 
Península Ibérica. Além do mais, 
a floresta foi muito relevante 
na fundação de Portugal, 
pois foi extremamente útil 
para acoitar os exércitos nas 
pelejas contra os castelhanos 
e contra os sarracenos, assim 
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como também o fizeram os 
franceses que acoitaram os 
seus exércitos clandestinos no 
“maquis” (um carvalhal) na luta 
contra a ocupação alemã na 
última Grande Guerra e para os 
vietnamitas que se acoitaram 
nas florestas tropicais na guerra 
contra os americanos.

Durante as grandes 
mudanças climáticas 
pleistocénicas, com avanços e 
recuos dos gelos continentais 
(glaciações), o território 
peninsular esteve coberto de 
florestas diferentes das actuais. 
Antes da última glaciação 
(Würm), já com a espécie 
humana a viver por cá, este 
cantinho europeu, com um 
clima subtropical e húmido, 
estava coberto de uma floresta 
de lenhosas sempre-verdes 
(folhagem persistente), com 
composição semelhante à que 
se observa, ainda hoje, nos 
Açores, Canárias e Madeira. 
Nestes arquipélagos essa floresta 
(laurisilva) não foi devastada 
pela última glaciação, porque 
as ilhas, estando rodeadas 
de água, um líquido termo-
regulador, as temperaturas não 
atingiram os baixos valores das 
regiões continentais. Assim, a 
laurisilva sobreviveu ali, enquanto 
foi, praticamente, aniquilada nas 
regiões continentais.

Este ecossistema (laurisilva) 
é assim designado por ser um 
tipo de floresta com árvores da 
família das Lauráceas, como o 
loureiro (Laurus nobilis e Laurus 
azorica), o til (Ocotea foetens 
), o vinhático (Persea indica) 
e o barbuzano (Apollonias 
barbujana).

Durante a última glaciação 
(Würm) a Península Ibérica 
passou a ter um clima 
extremamente frio. Assim, 
praticamente desaparece a 
laurisilva, passando a ter uma 
cobertura florestal semelhante 

à actual taiga que circunda 
a parte continental norte 
do globo terrestre, em torno 
do círculo polar árctico. São 
disso testemunho as relíquias 
do pinheiro-de-casquinha 
(Pinus sylvestris) que ainda se 
encontram em algumas das 
zonas montanhosas mais frias da 
Península, como no Gerês, por 
exemplo.

Após as glaciações, com o 
desaparecimento da laurisilva 
e da taiga, o respectivo nicho 
ecológico continental foi 
ocupado por uma nova floresta 
com espécies arbóreas mais 
adaptadas ao novo clima. 
Entre essas espécies lenhosas, 
predominam árvores da 
família das Fagáceas, como os 
carvalhos (espécies do género 
Quercus), a faia (Fagus sylvatica) 
e o castanheiro (Castanea 
sativa). Por isso, a este tipo 
de floresta devemos chamar 
fagosilva em consonância com 
a referida laurisilva. Portanto, 
quando a nossa espécie (Homo 
sapiens sapiens) se instala na 
Europa (há ± 40-35 mil anos), em 
plena última glaciação (Würm) 
vai “assistir” e talvez “colaborar” 
na formação da fagosilva, que, 
na Península, é uma floresta mista 
de lenhosas caducifólias e de 
algumas sempre-verdes (relíquias 
da laurisilva).

Os lusitanos viviam, pois, desta 
floresta que lhes fornecia abrigo, 
habitação e alimentação. Até 
faziam farinha de bolota ou 
de castanha para o pão (não 
conheciam o trigo). É disto 
testemunho, o que Estrabão 
refere ao descrever o povo 
que os fenícios encontraram 
(primeira idade do Ferro) neste 
extremo ocidental europeu 
(“...três quartas partes do ano 
alimentam-se sempre com 
bolotas secas, partidas e 
esmagadas, com as quais fazem 
um pão que se conserva muito 

tempo. Uma espécie de cerveja 
é a sua bebida ordinária...”).

Quando o homem inicia 
o cultivo de cereais (trigo e 
cevada) e a domesticação de 
animais (cabra, ovelha e porco) 
há cerca de 8-7 mil anos, inicia-
se a degradação da fagosilva. 

Por outro lado, os 
Descobrimentos tiveram grande 
impacto na devastação das 
formações florestais peninsulares. 
A investigação histórica 
florestal sobre as orientações 
da evolução dos ecossistemas 
florestais que acompanharam 
os rumos da política económica 
em distintas épocas, confirmam 
que os Descobrimentos tiveram 
uma grande responsabilidade 
na exploração e declínio 
das florestas europeias e, 
evidentemente, também das da 
Península Ibérica.

Inicialmente, para a 
construção naval, foi utilizada 
madeira de azinheira 
(Quercus ilex subsp. ballota 
= Q. rotundifolia) e de 
sobreiro (Quercus suber), pela 
abundância destas árvores nas 
proximidades dos estaleiros, a 
sudoeste da Península. Porém, 
devido à utilidade destas 
duas espécies de carvalhos, 
fornecedores, respectivamente, 
de bolota comestível e cortiça, 
foi proibido o abate destas duas 
preciosas e úteis espécies de 
árvores, tendo sido substituídas 
pelo carvalho-alvarinho (Quercus 
robur), um carvalho de maior 
porte [para cada nau eram 
necessários entre dois mil a 
quatro mil carvalhos]. Outras 
madeiras utilizadas, mas em 
menor quantidade, portanto, 
com fraco impacto ambiental, 
foram o pinho (Pinus pinaster) 
para a mastreação e vigamento 
e o castanho (Castanea sativa) 
para o mobiliário. Em Portugal, só 
para a “Campanha de Ceuta” 
foram necessárias 200-300 naus 

e durante a Expansão dos 
Descobrimentos, para a Índia 
construíram-se 700-800 naus, 
para o Brasil cerca de 500 e para 
África cerca de 300. Portanto, 
durante essa época derrubaram-
se milhões de carvalhos na 
Península, pois a Espanha 
também foi conquistadora, 
com mais estaleiros navais do 
que Portugal. Foi assim que se 
desflorestou grande parte da 
Península, tendo desaparecido 
muitos dos bosques ibéricos, 
plenos de biodiversidade. O 
declínio não foi apenas de 
plantas. O urso, por exemplo, 
extinguiu-se, nessa época, em 
Portugal. 

Como se referiu, para as naus 
foi usado, fundamentalmente, 
madeiramento de carvalho-
alvarinho (Quercus robur). Mais 
tarde, para a construção da 
rede de caminho-de-ferro, foram 
derrotadas as florestas onde 
outros carvalhos, cuja madeira 
servia para fabrico das travessas 
das vias férreas. Além disso, a 
lenha dos carvalhais foi utilizada 
como combustível caseiro e para 
as locomotivas a vapor.

Assim, grande parte das 
montanhas portuguesas foi 
praticamente desarborizada e, 
portanto, erodida, tendo sido 
o respectivo solo arrastado, 
assoreando os rios.

Com as montanhas 
desarborizadas, a população 
passou a viver do pastoreio. A 
pastorícia intensiva também 
teve grande impacto na 
destruição da flora ibérica. A 
transumância dos rebanhos das 
planícies para a montanha no 
verão e vice-versa no inverno, só 
decaiu grandemente durante 
o século XX. Os rebanhos vindos 
de regiões que rodeavam 
as serras, juntavam-se aos 
serranos, agrupando-se os 
animais em rebanhos de 1-3 mil 
ou mais cabeças de gado, à 

guarda de pastores serranos. 
A quantidade de animais que 
pastava nas serras era muito 
elevada, degradando os 
ecossistemas montanhosos, com 
a consequente erosão dos solos.

Os fogos e a prática das 
queimadas nas regiões agrícolas 
e também nas regiões de 
pastoreio, foram outro factor que 
contribuiu e continua a contribuir 
para a desertificação das 
montanhas.

A destruição foi tal que os 
ecossistemas florestais do país, 
de que ainda restam algumas 
relíquias muito degradadas, 
foram sendo substituídos por 
urzais (Erica  spp. e  Calluna 
vulgaris), giestas (Cytisus  spp.) e 
tojais (Ulex spp.) ou formações 
naturais mistas de urzes, giestas, 
tojo e carqueja (Pterospartium 
tridentatum).

A partir do final do século 
XIX, essas áreas de mato foram 
rearborizadas com o pinheiro 
bravo (Pinus pinaster ). 

O pinheiro bravo 
ecologicamente é uma árvore 
bem adaptada ao ambiente 
atlântico. Sendo uma resinosa 
de crescimento mais rápido 
que o carvalho, foi semeada 
com maior profusão do que 
o pinheiro manso e do que 
as folhosas, tendo ampliado 
extraordinariamente a respectiva 
área.

O povo que vivera da 
floresta primitiva (caça, 
bolota, castanha, etc.), após 
a destruição desta, passou a 
viver dos matos (pastorícia), 
modificando novamente os seus 
hábitos passando, então, a viver 
do pinhal, que lhe dava madeira, 
lenha, resina e muitos objectos 
manufacturados artesanalmente, 
como cestos, gamelas, colheres, 
garfos e até facas.

Para sul do Tejo, apesar de 
se terem devastado muitos 
sobreirais e quase todos os 

montados de azinho, o pinhal, 
quer de pinheiro bravo quer 
de manso, nunca teve grande 
implantação.

A partir de meados do 
século XX, os pinhais têm 
vindo a ser substituídos por 
eucaliptais, particularmente de 
Eucalyptus globulus, em Porugal 
e Eucalyptus camaldulensis, 
em Espanha. Nas últimas 
décadas incrementaram-se 
tão desmesuradamente as 
plantações de eucaliptos que se 
criou em Portugal uma vastíssima 
área de eucaliptal contínuo.

Com as montanhas ocupadas 
por eucaliptais, deu-se o êxodo 
rural, pois, como os eucaliptos 
são cortados periodicamente 
de dez em dez anos, o povo 
não fica dez anos a olhar para 
as árvores em crescimento, sem 
ter mais nada que fazer. Assim, o 
povo, além do abandono rural 
a que foi “forçado”, ficou ainda 
numa dependência económica 
monopolista, um risco para o 
qual não é, nem nunca foi, 
alertado. 

A partir do último quarto 
do século XX, aumentaram 
espectacularmente os fogos 
florestais em Portugal, com a 
destruição não só da vasta área 
de pinhal, como de algumas 
relíquias florestais, zonas agrícolas 
e até vítimas humanas (mais de 
uma centena).

A continuar a onda 
de incêndios dos últimos 
anos, as nossas montanhas 
caminham vertiginosamente 
para a desertificação com 
o consequente aumento do 
assoreamento dos rios. 

Se os nossos governantes 
continuarem, teimosamente, 
a não querer ver o que está 
a acontecer, caminharemos 
rapidamente para um amplo 
deserto de pedras montanhoso, 
como, aliás, já acontece em 
muitas regiões de Portugal.•

14 15

D
ES

TA
Q

UE

D
ES

TA
Q

UE



Com a publicação de Laudato Si, uma 
encíclica sobre o ambiente, Papa 
Francisco assumiu-se como o Papa do 
Planeta Azul. Quatro anos depois, algo 
mudou?
Hoje, alerta o Papa Francisco, já “não 
há espaço para a globalização da 
indiferença”, nem o direito de deixar às 
gerações futuras tantas “ruínas, desertos 
e lixo”. Mas de nada valerá o seu esforço 
se nada fizermos por salvar a nossa Casa 
Comum. Há milhares de anos, Catão 
avisava-nos: “Nunca estás mais activo do 
que quando nada fazes” porque deixas 
que ruínas, desertos e lixo cresçam.
O que será que torna tão evidente uma 
verdade já conhecida, agora que ela 
aparece dita pelo Papa? Acima de tudo 
põe-nos a pensar “com espantosa nitidez e 
uma simplicidade desarmante em assuntos 
altamente complexos e tensos, trazendo-
nos, por isso, uma nova esperança e sem 
dúvida um novo caminho” — escreve Luísa 
Schmidt, professora da Universidade de 
Lisboa (In Observatório da Cultura, n.º 22 
(novembro 2015) .
Desde logo, numa visão integrada, 
“articula as questões do ambiente às 
das desigualdades, mostrando que não 
é possível pensar umas sem as outras 
pois o ciclo é vicioso: a degradação dos 
recursos vai de par com a degradação 
social e humana. E aponta essa 
verdade inconveniente que há muito 
devia estar assumida e resolvida, que 
é a da inaceitável pobreza espalhada 
pelo mundo inteiro e da enorme 
responsabilidade política a todas as 
escalas” (cf. IDEM, Ibidem).
Não cometamos o erro de  olhar para 
este documento como se estivéssemos 
guiados apenas pela urgência dos desafios 
climáticos. Essa urgência é inegável, e está 
patente na meditação papal. Mas não 
produz nela nenhum efeito de distorção. 
Papa Francisco, além da perigosa 
encruzilhada climática, a crise ecológica 

envolve outras facetas, como a poluição 
dos oceanos, o desaparecimento da 
diversidade biológica, as incertezas com 
os OGM (organismos geneticamente 
modificados), a desertificação e a 
desflorestação, a injustiça no acesso aos 
recursos naturais e à propriedade da terra, 
a humilhação de 821 milhões de seres 
humanos que diariamente labutam pela 
obtenção do parco alimento e da escassa 
água de que se nutrem e não conseguem. 
A devastação da Terra nunca pode 
ser divorciada do sofrimento dos seres 
humanos, mais vulneráveis, que dela 
habitam e dependem.
Com a Laudato Si, o ambiente não é 
propriedade da física ou da biologia, nem 
sequer das mais recentemente designadas 
ciências da Terra. O ambiente só pode 
ser compreendido em todas as suas 
implicações se mobilizar os esforços de 
todos os domínios do conhecimento, da 
cultura e da organização social, incluindo 
as ciências sociais e humanas. A crise 
ambiental envolve mudanças profundas 
operadas na face do planeta e no seu 
funcionamento interno, até a hipótese 
de uma nova era geológica, como é o 
caso da proposta do “Antropocénico”, 
avançada pelo Prémio Nobel da 
Química, Paul Crutzen, em 2000 (cf. 
“The ‘Anthropocene’”, in Global Change 
Newsletter 41: 17–18).
Talvez seja por isso que, de Naomi Klein 
a Leonardo Boff, a Encíclica Laudato si’ 
do Papa Francisco mereceu um coro de 
aprovação por parte dos mais diversos 
sectores do mundo académico, mas 
também da opinião pública e publicada. 
No capítulo IV, o Papa Francisco 
desenvolve a sua concepção de 
«Ecologia integral»: a inovação não resulta 
da invenção gratuita de categorias 
e propostas teóricas, mas sim de uma 
sábia sedimentação e recomposição de 
materiais anteriores.

Um Mistério da História

A crise ecológica está 
mergulhada no mistério da 
história. Evocando um clássico 
texto de Lynn White Jr,  a 
crise ecológica tem uma «raiz 
humana» (cf. Lynn White Jr., 
“The Historical Roots of our 
Ecological Crisis”, in Science, 
nº 155, 1967, pp. 1203-1207. 
. .(3) É que uma perigosa 
combinação entre tecnologia 
e globalização, aliada a 
uma visão desumana da 
economia, como processo de 
acumulação e reprodução de 
capital, e não como meio para 
vencer a pobreza e promover 
a emancipação dos indivíduos 
e dos povos, desvia-nos do 
cerne do problema. 
Não se trata tanto de colocar 
em causa cada um desses 
elementos de modo autónomo 
e isolado (tecnologia, 
globalização, economia de 
mercado), afinal, capacidades 
e necessidades humanas, 
mas sim de compreender 
os laços patológicos que 
actualmente os abraçam 
numa errada hierarquia de 
valores. O segredo do futuro, 
passa por reconciliar a História 
e a Natureza. Sem essa 
reconciliação, a Terra e os 
mais pobres e deitados pela 
janela fora (defênetrés) do 
desenvolvimento continuam a 
ser devorados no altar de uma 
concepção de crescimento, 
sem valores que a limitem e 
coloquem o Homem e a Terra 
no centro.

Francisco:

Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos.

Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo 

e não o depredemos,
para que semeemos beleza

e não poluição nem destruição.
Tocai os corações

daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,

a reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas

no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais connosco todos os dias.

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.

Papa Francisco, Laudato Si, n.º 246

o Papa azul descaradamente simples

António Costa Guimarães
Departamento de Comunicação e Imagem
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Uma Ameaça Global Sem 
Santuários

Um dos momentos mais altos da 
encíclica de Francisco reside na 
proposta de uma radical mudança 
das regras do jogo que desde a paz de 
Vestfália (1648) têm sido consideradas 
como o cimento da sociedade 
internacional. 
Com efeito, o modelo soberanista, 
vertical e competitivo de exercício 
do poder territorial dos Estados é 
completamente inadequado para o 
sábio uso e a justa gestão de bens que 
são, por sua essência própria, comuns 
a toda a humanidade. 
Os oceanos não páram nas fronteiras 
políticas, e as emissões de gases 
de estufa produzidas em qualquer 
região industrial da Europa ou da Ásia  
afectam as condições de existência 
dos distantes habitantes da Polinésia 
que são vítimas da subida do NMM 
(Nível Médio do Mar), impulsionada, 
precisamente, pela alteração da 
estrutura química da atmosfera global. 
A crise ecológica é uma ameaça 
comum global. Não existem santuários. 
Mais tarde ou mais cedo, a crise 
atingirá todas as latitudes e longitudes. 
Nesta linha, o Papa Francisco 
aproxima-se herança da esquecida 
Escola Ibérica da Paz, uma corrente 
de teólogos e frades dominicanos, 
franciscanos e jesuítas, espanhóis e 
portugueses, que nos séculos XVI e XVII 
se opuseram aos piores abusos dos 
impérios peninsulares na América (para 
saber mais, sobre esta Escola Ibérica 
da Paz, ler CALAFATE, Pedro Calafate 
e GUTIÉRREZ, Ramón E., Escuela Ibérica 
de la Paz/Escola Ibérica da Paz, Editora 
Universidad Cantabria, 2014.) 
Estes teólogos, missionários e Frades (cf. 
VIEIRA, Padre António, Cada Um é da 
Cor do Seu Coração, Temas e Debates 
/ Círculo de Leitores, Lisboa, 2018) 

fizeram-no, precisamente, em nome de 
uma concepção global, universalista e 
humanista das relações internacionais.
O Padre António Vieira preocupava-
se com as questões da “alma” e do 
“corpo”, um verdadeiro percursor de 
correntes humanistas que, a partir da 
segunda metade do século XVIII, vão 
erguer a bandeira da abolição do 
tráfego de escravos e da abolição da 
escravatura.
“Decorre do princípio da liberdade 
dos Índios, e constitui seu direito, a 
liberdade de movimentos, o direito de 
gozar os frutos do trabalho, o direito de 
casar, o de ter direitos políticos nas suas 
comunidades e o de não ser reduzido 
à servidão. A estes direitos naturais 
acresce o direito a serem remunerados 
justamente pelo trabalho que têm. 
Não basta como remuneração, nas 
palavras de Vieira, a alimentac ̧ão, 
o vestuário, a cura na doença e a 
formação religiosa (“doutrina”), mas 
um pagamento proporcional ao 
peso dotrabalho diário, como se lê 
no Sermão da Primeira Dominga da 
Quaresma, pregado em São Luís do 
Maranhão, em 1653.
A obra de Vieira não faz apenas eco 
do pensamento teórico da Escola da 
Paz, mas também das leis portuguesas 
que foram aplicadas às comunidades 
índias brasileiras” (cf. FREITAS, Pedro 
Caridade, “Padre António Vieira, 
Cada Um é da Cor do Seu Coração”, 
in Revista Lusófona de Ciência das 
Religiões, Faculdade de Direito, 
Universidade de Lisboa, – no21 (1oS. - 
2018), pp. 427-430
Na Senda de Padre António Vieira 
e da Escola Ibérica da Paz, o Papa 
Francisco denuncia a injustiça entre 
gerações e as formas violentas de 
domínio sobre as camadas sociais, 
os povos e as nações mais expostas 
ao império do presente e dos 
interesses mais egoístas que também 

encontram nas relações internacionais, 
nomeadamente nos acordos de 
comércio e investimento, um poderoso 
e opaco veículo de propagação.
Só sabendo habitar a Terra como 
verdadeira casa comum, como 
dimensão de “mundanidade”, do 
“estar-no-mundo”, na acepção de 
Hannah Arendt, somos capazes de 
respeitar a oferta ontológica da 
existência. “Em nome de interesses 
pessoais, muitos abdicam do 
pensamento crítico, engolem abusos 
e sorriem para quem desprezam. 
Abdicar de pensar também é crime” 
— Adverte Hanna Arendt no seu livro 
A Condição Humana, ed. Relógio 
d’Água, 2001.
Governar o mundo, que nos foi 
graciosamente dado, com sabedoria, 
significa que temos a consciência 
plena de que a condição humana 
está longe de ter atingido a sua 
maturidade. 
Defender a Criação, ou o Ecossistema 
planetário, significa dar uma 
oportunidade ao melhor de nós 
próprios. A uma compreensão da 
aventura humana como um projeto 
iniciado no tempo e projectado na 
história que pertence às gerações 
futuras levar a cabo. 
Salvar a casa comum, proteger a 
Natureza, respeitar o ambiente, são 
sinónimos das tarefas que se colocam 
na agenda de uma dignidade 
humana que não se esgote numa 
mera enunciação retórica, num crime 
do qual todos seremos acusados, 
individualmente.
Com Arendt temos de assumir que 
“todas as actividades humanas são 
condicionadas pelo fato de que os 
homens vivem juntos, mas a acção 
é a única que não pode sequer ser 
imaginada fora da sociedade dos 
homens”.

O que dizem do Papa azul

“Baseado em informação científica rigorosa 
e atual, traça o retrato do gravíssimo estado 
em que se encontra esta nossa maltratada 
«casa comum», fazendo apelo a uma 
tomada de consciência” — assegura, por 
sua vez, Luís Schmidt, no artigo citado acima.
E está lá tudo — acrescenta esta professora, 
socióloga e investigadora principal do 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa: “o erro brutal de destruir a 
biodiversidade, que é a base de alimentos 
e medicamentos; está lá o desacordo face 
à privatização da água, recurso escasso e 
vital, que «não é uma mercadoria sujeita às 
leis do mercado», mas um direito humano 
sem o qual outros direitos não se poderão 
exercer.
Está o abuso da lógica cega das grandes 
corporações e da sua ideologia liberal; está 
a obliteração da irresponsabilidade social 
e ambiental de muitas multinacionais que 
abusam, poluem e degradam sobretudo 
os países pobres; está lá a crítica à actual 
subjugação da Política à finança; e está a 
corrupção que nos corrói.
Estão os oceanos e a necessidade de alterar 
os sistemas de governança dos bem comuns 
globais. Está a crítica à substituição da flora e 
floresta autóctones pelas monoculturas; está 
a desumanização das “monoculturas” do 
betão em subúrbios abjectos”.
Na sua análise a esta Laudato Si, Luísa 
Schmidt não esquece os “alertas vigorosos 
para os excessos do consumismo e suas 
consequências a vários níveis, o que nos 
lembra o apelo de Mahatma Gandhi: «vivam 
de forma mais simples para que outros 
possam simplesmente viver». 
Nesta encíclica, encontramos também a 
tecnologia e a alegria; os exemplos positivos 
que se devem multiplicar; as energias 
limpas; a importância crucial da cultura e 
do diálogo permanente com a ciência, e a 
necessidade de construção de lideranças 
que tracem novos caminhos.

«O aquecimento causado pelo enorme 
consumo de alguns países ricos tem 
repercussões nos lugares mais pobres da terra. 
É necessário que os países desenvolvidos 
contribuam para resolver esta dívida, limitando 
significativamente o consumo de energia não 
renovável e fornecendo recursos aos países 
mais necessitados.»

«A terra, nossa casa, parece transformar-se 
cada vez mais num imenso depósito de lixo.»
 
«A salvação dos bancos a todo o custo, fazendo 
pagar o preço à população, sem a firme 
decisão de rever e reformar o sistema inteiro, 
reafirma um domínio absoluto da finança que 
não tem futuro e só poderá gerar novas crises 
depois duma longa, custosa e aparente cura».

«O acesso à água potável e segura é um direito 
humano essencial, fundamental e universal»

“Os poderes económicos continuam a justificar 
o sistema mundial atual, onde predomina 
uma especulação e uma busca de receitas 
financeiras; hoje, qualquer realidade que seja 
frágil, como o meio ambiente, fica indefesa 
face aos interesses do mercado divinizado, 
transformados em regra absoluta».

“A economia assume todo o desenvolvimento 
tecnológico em função do lucro (...) A 
finança sufoca a economia real. Não se 
aprendeu a lição da crise financeira mundial 
e, muito lentamente, se aprende a lição do 
deterioramento ambiental. Nalguns círculos, 
defende-se que a economia atual e a 
tecnologia resolverão todos os problemas 
ambientais, do mesmo modo que se afirma 
que os problemas da fome e da miséria no 
mundo serão resolvidos simplesmente com o 
crescimento do mercado. Mas o mercado, 
por si mesmo, não garante o desenvolvimento 
humano integral nem a inclusão social.”•

FRANCISCO IPSIS VERBIS
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Alerta: vamos falar de ecolo-
gia e sustentabilidade!

O Planeta Azul começou, 
há muito, a expressar sinais de 
falência e só agora a sociedade 
os reconheceu.

Nos últimos anos, muito se tem 
falado em desafios ambientais 
e sustentáveis, mas esse barco 
ainda rema contra a corrente. 
Embora tenham nascido ativistas, 
associações, partidos políticos e 
mil e uma ações “verdes”, a so-
ciedade continua a despreocu-
par-se enquanto caminha num 
rumo corrosivo de consumismo e 
capitalismo excessivo.

Estamos a gerar 2 soluções 
para cada 10 problemas que nós 
mesmos criamos e assim o ponto 
de retorno torna-se difícil.

Se limpamos as praias, foi 

porque as espécies marinhas se 
afundaram em plástico.

Se criamos fontes de energias 
alternativas foi porque os glacia-
res derreteram.

Deixamos de consumir ani-
mais, porque a sua produção 
desumana também emite gases 
de efeito de estufa; começa-
mos então a desflorestar para a 
plantação de soja, que destrói 
ecossistemas, vida silvestre, água 
e solos.

Adotamos dietas ricas em 
legumes e frutas, mas compra-
mo-los embalados em plástico.

Compramos sem saber o que 
compramos: alimentos adulte-
rados, frutos da fraude alimen-
tar, que transformam os lucros 
comerciais em crimes econó-
micos e, por sua vez, em crises 

de saúde pública. O queijo de 
cabra afinal é de vaca e ovelha; 
o azeite na verdade é mistura 
de óleos; o preparado de carne 
de vaca afinal contém carne 
de porco e farinhas; e o peixe 
congelado é 40% água.

O ponto de situação é bem 
claro quanto à sobreposição dos 
interesses sociais, económicos e 
políticos que impedem a salva-
guarda ambiental. Ainda que 
exista uma preocupação de va-
lores sustentáveis, também passa 
por ser uma consciência de 
moda e politicamente correta.

E agora? Qual é a ação indi-
vidual ou coletiva para o futuro? 
Lutamos pela preservação e 
proteção da Terra, mas conti-
nuamos a abusar dos recursos 
naturais?•

Um
Planeta
Azul
mais
Verde

Cor - Amarelo
Comida – Broa, presunto, queijo e azeitonas
Lema/ Citação – De longe em longe cabe-nos 
a sorte de topar com uma pessoa assim, que 
gosta de nós não apesar dos nossos defeitos 
mas com eles, num amor simultaneamente 
desapiedado e fraternal, pureza de cristal de 
rocha, aurora de maio, vermelho de Velásquez. 
(in Memória de elefante, de António Lobo 
Antunes)
Desporto – Corrida
Amor – a minha família
Ódio – Gente inflexível  
Saudade – Verões dos anos 80
Palavra – AMOR
Música – Hyperballad, de Björk
Filme – Edward Scissorhands, de Tim Burton
Livro – Para acabar de vez com a retórica, de 
Sandra Andrade
Objetivo de vida – Ser feliz
Autodefinição – Constante indecisão
Medo – de perder pessoas 
Tomar café com amigos SEMPRE!
Asneira favorita – Partir (a) loiça 
Se morresse e voltasse, que pessoa ou coisa 
seria? Gostaria de ser um livro, daqueles de 
biblioteca itinerante. 
Qual é a sua ideia de felicidade plena? Amor 
e uma cabana, saúde e gente com quem 
partilhar.
Qual é a sua característica mais assinalável? Os 
outros definirão melhor, mas eu considero que é 
a empatia. 
Que talento mais gostaria de ter? Tocar bateria.

Clara Sousa, 41 anos,
docente na EPATV há 16 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

Capa e Texto: Natércia Machado
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No âmbito do Programa MUDA – 
Movimento Pela Utilização Digital Ativa 
- um grupo de voluntários, composto 
por alunos e professores, acolheu na 
Escola Profissional Amar Terra Verde, 
durante a tarde do dia 16 de abril, sete 
utentes provenientes do Lar do Vale 
do Homem para lhes proporcionar 
uma tarde diferente – interação com o 
mundo online.

Ao longo de uma hora e meia, este 
grupo, acompanhado pelos alunos 
e professores voluntários, participou 
numa verdadeira aventura digital – 
navegaram na internet, consultaram 
as previsões meteorológicas para os 
próximos dias, leram principais notícias 
dos jornais locais e, através do Google 
Maps, (re)visitaram locais que lhes são 
queridos.

No final ficou a certeza de que a 
internet pode mesmo facilitar a nossa 

vida e a promessa de que continuare-
mos esta aventura digital.

A tarde terminou com um momento 
de confraternização entre todos acom-
panhado por um chá.

A iniciativa decorre 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 receber formação, a 
título gratuito, sobre a utilização da in-
ternet 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.

A inscrição terá que ser feita, 
obrigatoriamente, através do 
número grátis 800 913 014 ou no site             
www.mudanaescola.pt.

Cerca de 300 alunos da Escola 
Profissional Amar Terra Verde recriaram, a 
30 de abril, um laço azul humano, numa 
iniciativa da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Verde.

A data simbolizou o fim Mês dos Maus 
Tratos na Infância que envolveu uma 
série de iniciativas de várias entidades no 
concelho de Vila Verde.

“A EPATV abraçou a iniciativa, e 
‘vestiu a camisola’, que metaforicamente 
não foi mais que uma campanha de 
sensibilização para a prevenção dos maus-
tratos na infância, para consciencializar 
a comunidade para esta problemática”, 
referiu a CPCJ de Vila Verde.

Lar Vale do Homem
numa aventura digital na EPATV

Laço azul
sensibiliza contra os
maus-tratos na infância

 A EPATV abriu as suas 
portas a cerca de 500 
alunos durante os dias 29 e 
30 de abril. Os estudantes 
do ensino básico, oriundos 
dos agrupamentos de 
escolas de Vila Verde, 
visitaram as instalações 
da Escola Profissional 
Amar Terra Verde, ficando 
positivamente surpreendidos 
com todas as salas e oficinas 

que visitaram, de áreas 
como a mecatrónica, 
mecatrónica automóvel, 
eletrotecnia, serralharia, 
CNC, multimédia, estética 
e restauração. Em cada 
sala ou oficina, o curso 
era explicado por alunos 
finalistas e docentes, 
demonstrando diversos 
trabalhos realizados pelos 
alunos ao longo do ano. No 

final, alunos e professores, 
tiveram oportunidade 
de saborear um lanche 
confecionado e servido 
pelos alunos dos cursos de 
Padaria/Pastelaria, Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/Bar.

A Escola Aberta é um 
evento já conhecido por 
todos e que se destina 
a “dar a conhecer o 
funcionamento dos cursos 

profissionais e a diversidade 
da oferta formativa da 
EPATV, bem como, ajudar 
os alunos que terminam um 
ciclo, a tomarem decisões 
conscientes e informadas 
sobre o seu futuro”.

No final, cada aluno 
recebeu um Kit da EPATV 
com toda a informação 
sobre os cursos, material 
escolar e outros brindes.

Escola
Aberta
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O desafio Alimentação Saudável e 
Sustentável, das Eco-Escolas, pretende 
motivar os jovens, professores e família 
para um maior conhecimento acerca 
das questões que se relacionam com a 
alimentação saudável e sustentável por 
forma a que estes estejam recetivos à 
introdução de mudanças de hábitos no 
dia-a-dia. 

Um dos projetos é as Eco-Ementas que 
consistiu em elaborar a proposta de uma 
ementa. A ementa foi pensada pelos 
alunos, após um trabalho de pesquisa 
acerca das frutas e vegetais das diferen-
tes épocas e da sua região. 

A turma, do segundo ano, do curso 
Técnico de Restauração Cozinha/Pas-
telaria da Escola Profissional Amar Terra 
Verde, abraçou o desafio com bastante 
empenho e dedicação.

Após o estudo nutricional, e com a 
enorme vontade de ser criativo, decidi-
ram escolher uma ementa de um peixe, 
a pescada, não muito apreciado pelos 
alunos e dar-lhe uma nova “roupagem”. 

A turma optou por uma entrada 
bastante diferente, com várias texturas e 
cores, muito rica em legumes e até fruta, 
os alunos pesquisaram os benefícios dos 
vários produtos.

Relativamente à sustentabilidade 
ambiental da ementa, os alunos optaram 
por usar uma maior quantidade de legu-
mes e frutas frescas e da época, assim 
como um peixe económico e ambiental-
mente sustentável.

A sobremesa, um gelado, contin-
ha citrinos e frutos vermelhos, e pouca 
quantidade de açúcar. Além de bas-
tante saborosa, é ainda uma sobremesa 
saudável.

Apesar de todos os benefícios que a 
água proporciona, nem todas as pessoas 
ingerem a quantidade diária necessária 
para manter o bom funcionamento de 
todos os órgãos. Os sumos, mesmo os 
naturais, devem ser consumidos com mo-
deração. Uma das formas de conseguir 
assegurar a ingestão diária fundamental 
ao funcionamento de todos os órgãos é 
com águas aromatizadas.

EPATV prepara
Eco-ementas

Na sequência da participação da Esco-
la Profissional Amar Terra Verde, na atividade 
Eco-Ementas, integrante do projeto “Alimenta-
ção Saudável e Sustentável nas Eco-Escolas”, a 
escola participou nas Provas Eco-Cozinheiros, no 
escalão especial, que integra apenas escolas 
profissionais e de hotelaria e turismo, no dia 30 de 
abril, na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

As eco-ementas selecionadas foram convida-

das a integrar a prova final nacional, onde foram 
cozinhar ao vivo a ementa proposta de primave-
ra/verão.

A proposta da ementa, tem como critérios ser 
apresentada à restante comunidade escolar e 
possível reproduzir na cantina da escola. O en-
foque para este ano foi, não apenas a alimen-
tação saudável e sustentável, mas também o 
desperdício alimentar.

Eco-cozinheiros
da EPATV
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O entusiasmo, a partilha, o convívio e o sol deram as mãos 
para realizar uma fantástica V Caminhada da Terra que a 
Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) efetuou hoje, dia 3 
de maio, num percurso de dezasseis quilómetros, atravessando 
espaços rurais desde Vila Verde até à Praia do Faial, em Prado.

Saindo da Escola Profissional, pela fresquinha matinal, os 
500 alunos e professores palmilharam caminhos, apreciando 
recantos e cheiros da natureza, empunhando mensagens de 
preservação ambiental, sob o lema “Proteger é agir”, inscrito 
numa tarja que abria a caminhada.

Chegados à praia do Faial, em Prado, os professores e 
alunos da EPATV puderam partilhar os farnéis num mega 
piquenique e participar em atividades desportivas e de recreio, 
nomeadamente futebol, voleibol, dança e canoagem no 
rio Cávado. A logística desta atividade só foi possível devido 
ao apoio e colaboração do Clube Náutico de Prado e ao 
dinamismo dos professores do clube Eco-Escolas da EPATV, 
coordenado pelos professores Paula Costa e José Dantas.

Foi uma jornada intensa de alerta para a necessidade 
de preservar a natureza, ter comportamentos sustentáveis, 
alimentação saudável e praticar desporto, que contou com a 
participação do Diretor Geral da Escola, João Luís Nogueira, e 
Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro. 

Esta ação, promovida no âmbito dos projetos  Eco-
Escolas, reforçou ainda o convívio entre alunos e docentes da 
EPATV que regressaram à escola, sob intenso calor que não 
esmoreceu o entusiasmo. 

Eco-Escola EPATV:
meio milhar de alunos 
caminham para proteger a Terra

No âmbito do plano anual de 
atividades, os alunos do curso de 
Técnico de Mecatrónica Automóvel, 1º 
e 2º Ano realizaram, no dia 3 de maio, 
uma visita de estudo à exposição 
EXPOMECÂNICA na Exponor, Porto, 
orientada pelos Professores Adelino 
Costa, António Alves, Aurélio Machado 
e Sérgio Coelho. 

Esta exposição foi extremamente 
importante e enriquecedora, já que 
serviu para mostrar, aos alunos, as 
novidades industriais, as máquinas 
revolucionárias que potenciam a 
produção, como fator diferenciador 
na inovação empresarial, novos 
sistemas de racionalização de custos, 
novos equipamentos e produtos e a 
demonstração ao vivo das mais-valias 
disponibilizadas no mercado.

Davide Soares, da Escola 
Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV), arrebatou o terceiro 
lugar na 2.ª edição do concurso 
Minho Young Chef Awards 
(MYCA) realizado em Vila Nova 
de Famalicão.

O chef António Loureiro, 
do restaurante A Cozinha, foi 
o presidente do júri, que fez 
questão de enaltecer o trabalho 
de “grande qualidade” dos 
alunos participantes no concurso 
e das respetivas escolas. 

Ana Castro, da EPRALIMA 
arrecadou o segundo lugar e o 
vencedor desta competição foi 
Rui Meira, da Escola de Hotelaria 
de Viana do Castelo, com uma 

recriação futurista do ‘Arroz de 
Sarrabulho’ e vai representar 
Portugal no concurso International 
European Young Chef Awards, 
em outubro na Grécia.

Trata-se de uma iniciativa 
promovida pelo Consórcio Minho 
Inovação - que integra as três 
comunidades intermunicipais 
do Minho, Cávado e Ave, 
Instituto Internacional de 
Gastronomia, Cultura, Artes 
e Turismo e Plataforma das 
Regiões Gastronómicas, com 
o objetivo maior de promover 
a gastronomia, os produtos 
endógenos e a região do Minho 
— destacou Rafael Oliveira, da 
organização. 

EPATV visita
Expomecânica

EPATV
conquista pódio no MYCA
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Os alunos do 2° Ano do Curso Técnico de 
Electrotecnia receberam, no dia 6 de maio, 
uma aula sobre fibra óptica em parceria com 
a empresa Fator Diário. A aula teve a partici-
pação dos professores Vítor Machado, Ricar-
do Araújo e o técnico da empresa Eduardo 
Peixoto.

Numa discoteca estão 
cem pessoas, mas 99 por 
cento estão bêbadas. Quan-
tos bêbados devem sair do 
recinto para a percentagem 
de bêbados passar a ser de 
98 por cento? 

Esta e outras questões 
permitiram a Inês Guimarães 
mostrar que a Matemática 
é base divertida de outras 
ciências, numa sessão que 
encheu, dia 7 de maio, o 
auditório da Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV).

Numa iniciativa do de-
partamento de Matemática 
da EPATV, Inês desenvolveu 

uma palestra subordinada ao 
tema “O que raio é a Mate-
mática?”, uma capacidade 
que diferencia o ser humano 
dos restantes animais (racio-
cinar).

Esta é a “mãe de todas as 
ciências e aplica-se a todas 
as que o Homem desenvolveu 
para encontrar explicações 
para o que o rodeia, desde 
a Física à Química, passando 
pela Psicologia, Sociologia, 
Geologia, etc.

Com forte presença no 
mundo digital, em vários 
canais sociais, Inês Guimarães 
é autora do Livro “Desafios 

matemáticos que te vão en-
louquecer”.

Acresce que a “Matemáti-
ca é a única ciência exata e 
não tem prazo de validade”, 
que terá nascido com o Osso 
de Ishango, provavelmente 
utilizado pelas mulheres para 
relacionar as fases da Lua 
com o período menstrual.

A finalizar uma palestra 
muito divertida, Inês Guima-
rães apresentou alguns exercí-
cios aos alunos que se mos-
traram participativos e sábios. 
“Anteontem, o João tinha 32 
anos e, no próximo ano faz 35. 
Em que dia nasceu?”

A pergunta era difícil mas 
foi encontrada a resposta: 31 
de Dezembro. Expliquemos: a 
1 de Janeiro alguém diz que o 
João, anteontem (30 de De-
zembro) tinha 32 anos. Ontem 
(dia 31 de Dezembro) fez 33. 
A 31 de Dezembro deste ano 
faz 34. No próximo ano (1 de 
janeiro do ano seguinte) fará 
35 anos.

Para terminar, a resposta 
à questão do primeiro pará-
grafo é 50. Só um não está 
bêbado e para atingir os dois 
por cento, a discoteca tem 
de expulsar metade (98%).

Fator Diário dá aula
na EPATV

“O que raio é a matemática?”:
uma palestra divertida na EPATV

O Clube Europeu da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde (EPATV) fez jus 
ao estatuto de Escola Embaixadora 
do Parlamento Europeu, hasteando a 
Bandeira da União Europeia e reali-
zando um concurso sobre o tema.

Os alunos do Curso de Técnico 
Profissional de Estética, juntamente 
com os alunos de Técnico de Pada-
ria/ Pastelaria e Técnico de Restau-
ração, Restaurante/ Bar começaram 
a celebração do Dia da Europa (9 
de maio) com o hastear da Bandeira 
da União Europeia, frente aos Paços 
do Concelho de Vila Verde, numa 
cerimónia que contou com a presen-
ça do eurodeputado José Manuel 
Fernandes, o presidente da Câmara 
Municipal, António Vilela, a vice-pre-
sidente, Júlia Fernandes, e a Direto-
ra pedagógica da EPATV, Sandra 
Monteiro.

O eurodeputado evocou os va-

lores europeus como a liberdade, a 
solidariedade, a paz e a coesão entre 
os povos dos 28 países e lembrou aos 
jovens o contributo da Europa para o 
desenvolvimento do país, através dos 
fundos comunitários. 

José Manuel Fernandes instou os 
jovens à participação nas eleições 
europeias, a 26 desse mês, de modo 
a colaborarem ativamente na cons-
trução da Europa do futuro. A Acade-
mia de Música de Vila Verde entoou 
o Hino da Europa.

Depois, o auditório da EPATV 
acolheu um concurso em que se 
inscreveram 42 alunos, divididos em 
grupos de três estudantes cada um, 
em representação das turmas do 1.º 
e 2.º anos, que responderam a cem 
perguntas sobre a União Europeia. O 
grupo vencedor recebeu depois um 
prémio – revelou a prof. Lúcia Lopes, 
coordenadora destas atividades.

EPATV celebrou
valores da Europa
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Os alunos finalistas dos Cur-
sos Técnicos de Restaurante/
Bar e Cozinha/Pastelaria, apre-
sentaram entre os dias 8 e 10 
de maio, as Provas de Aptidão 
Profissional (PAP).

Esta é uma prova importan-
te para os alunos de restaura-
ção, onde se mostra a exce-
lência da cozinha lecionada 
na EPATV.

O jurí era composto por: 
Chef Emídio Concha de 
Almeida; Pinto Leite (Escola 
de Hotelaria e Turismo do 
Porto); Carlos Pires (Escola de 
Hotelaria e Turismo de Via-
na); Camilo Sousa (APHORT); 
Agostinho Peixoto (Turismo 
Porto e norte de Portugal); 
Manuel Brito (Câmara Munici-
pal Vila Verde); Manuela Cruz 
(Restaurante Astoria); Delfim 
Filho (Hotel Meliã); Chef Marco 
Varela (Restaurante Sábrego); 
Sandra Monteiro (Diretora Pe-
dagógica da EPATV) e vários 
docentes.

Estes alunos partem em 
breve para estágio final - 
muitos deles em contexto 
internacional - e onde a em-
pregabilidade tem elevada 
percentagem.

O chef Emídio Concha 
referiu, por último, que estes 
jovens elevam o nível da 
aprendizagem gastronómica 
do país - «já assisti a muitas 
provas noutras escolas, mas 
esta está de facto a um nível 
muito superior. Parabéns, se-
jam felizes.»

PAPs:
A maestria da
restauração
na EPATV
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A Escola Profissional Amar Terra Verde par-
ticipou, mais uma vez, na verdadeira viagem 
ao passado com a sua participação na Feira 
Quinhentista, nos dias 11 e 12 de maio. 

Esta pretende recordar o poeta Sá de Mi-
randa e celebrar uma herança cultural propor-
cionando o conhecimento da história, os usos 
e costumes da sociedade da época. 

EPATV fez–se representar, por um grupo 
de professores (Carla Veloso, Glória Lago, 
José Carlos Dias, Lúcia Lopes, Palmira Morei-
ra, Pedro Arantes, Sílvia Sá e Sónia Vilas Boas) 
com uma tenda de doçaria. Os doces foram 
confecionados pelos alunos de Técnico de 
Restauração (Cozinha/ Pastelaria) - 3º ano, 
sob orientação do chefe Rodolfo Rodriguez e 
a decoração da tenda contou com a ajuda 
da diretora de curso dos cursos de Técnico de 
Restauração (Restaurante/ Bar), Olga Martins. 

No dia 12 de maio, o aluno, Mário Ferreira 
do curso Técnico de Design Gráfico – 1º ano 
esteve presente com partilha da sua criati-
vidade artística junto dos visitantes da feira 
quinhentista. 

A feira contou com muita animação (músi-
ca e danças palacianas da corte, composto 
por uma série de figuras de época como os 
falcoeiros, o encantador de serpentes ...). 

Estamos prontos para a próxima viagem... 

Decorreu no dia 13 de maio, no centro 
de Artes e Cultura, do Município de Vila 
Verde, a Final do Concurso de Ideias Muni-
cipal da 2.ª Edição do Projeto UP Cávado: 
Empreendedorismo nas Escolas, do qual 
resultaram como vencedores 2 projetos da 
Escola Profissional Amar Terra Verde: Bikener-
gy da aluna do 3º ano do Curso Técnico de 
Eletrotecnia, Teresa Caridade e Ilustrações 
Temáticas  da aluna do 3º ano do Curso 
Técnico de Design Gráfico Mariana Brito.  
A escola arrecadou ainda uma menção 
honrosa com o projeto Green & Orange 
Licor dos alunos do 3º ano do curso Técnico 
de Restaurante/Bar, Helder Ferraz, Jéssica 
Encarnação, Margarida Fernandes e Vânia 
Torres.  Os vencedores seguiram assim, para 
o Concurso de Ideias Intermunicipal, que 
decorreu no dia 7 de junho, no Município de 
Amares, pelas 14H30.

O 2º ano Curso Técnico de Eletrotec-
nia visitou hoje, dia 13 de maio, com os 
professores Vítor Machado e Ricardo 
Araújo, a Cachapuz - empresa do Grupo 
Bilanciai, um dos maiores produtores 
mundiais de soluções de pesagem, e 
pioneira em Portugal na conceção e im-
plementação de soluções de pesagem, 
software e automatização, sendo líder 
destacada no seu setor de atividade.

EPATV na
“Viagem Quinhentista”

EPATV é a grande vencedora do
Concurso de Ideias UP CÁVADO:
Empreendedorismo nas Escolas 

EPATV visita
Cachapuz

A Escola Profissional Amar Terra Verde 
participou, pela quinta vez consecutiva, 
no Campeonato do Jogos da Matemáti-
ca, organizado este ano pelo Instituto de 
Gouveia – Escola Profissional. Estes jogos, 
orientados a alunos que frequentam cursos 
de nível IV nas Escolas Profissionais, desen-
volvem-se na forma de um concurso inte-
requipas de resolução de problemas de 
Matemática. A iniciativa tem como princi-
pal objetivo estimular a aprendizagem da 
Matemática, recorrendo à criatividade e 
originalidade dos alunos. Estratégia, racio-
cínio, lógica e espírito de cooperação são 
os principais instrumentos de trabalho no 
menor tempo possível.

Os Jogos da Matemática decorreram 
em três fases. As duas primeiras fases na Es-
cola Profissional Amar Terra Verde, nos dias 
cinco de fevereiro de 2019 – primeira fase 
– e vinte e oito de março de 2019 – segun-
da fase. A terceira fase, a final nacional, 
teve lugar, este ano, no dia 15 de maio, no 
Instituto de Gouveia – Escola Profissional, 
em Gouveia (Serra da Estrela).

A equipa que representou a escola 
foi composta por seis alunos do primeiro 
ano do curso Técnico de Design Gráfico, 
nomeadamente Diana Abreu, Iara Fonse-
ca, João Magalhães, João Costa, Leandro 
Silva e Patrícia Silva.

No dia 15 de maio 
a empresa TRIALAR-
MES, esteve presente 
na Escola Profissional 
Amar Terra Verde, 
com a finalidade de 
promover e demons-
trar equipamentos de 
segurança da última 
geração. Esta ação 
foi criada para alunos 
e professores da área 
de electrotecnia.

As alunas da turma do 2º ano do curso de Técnico de Ge-
riatria da Escola Profissional Amar Terra Verde realizaram a visita 
de estudo às instalações da Casa de Saúde das Irmãs Hospita-
leiras do Bom Jesus Braga e à exposição do “Corpo Humano” 
na alfândega do Porto. 

Acompanhados pelas anfitriãs da instituição, no período da 
manhã, tiveram a oportunidade de conhecer as instalações 
desta casa que presta cuidados a pessoas vulneráveis com 
diagnóstico de doença mental e a especificidades de cuida-
dos nesta área. Esta visita veio enriquecer e consolidar conhe-
cimentos lecionados na disciplina de Psicopatologia Geral 
do idoso, no módulo de “Perturbações do humor, ansiedade, 
somatoformes, personalidade, esquizofrenia e demências”. 

Durante a tarde as alunas desfrutaram da oportunidade de, 
in loco, em contexto de exposição, observar o corpo humano e 
as suas partes constituintes. 

Desde já a turma de Técnico de Geriatria deixa um since-
ro agradecimento à escola pela oportunidade de cimentar 
conhecimentos teórico-práticos através das visitas de estudo 
realizadas. 

EPATV nos
XXI JOGOS DA
MATEMÁTICA

Trialarmes
dá aula na
EPATV

Geriatria em
Visitas
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A apresentação das PAPs (Provas de Ap-
tidão Profissional) do Curso Técnico de Pada-
ria/Pastelaria decorreu entre 14 e 16 maio e 
teve como júri, Luís Silva (Inovadoce), Camilo 
Ferreira (Pastelaria Doce Fino), Camilo Sousa 
(APHORT), Nádia Pereira (Spirito Cupcake & 
Coffee), Rui Lopes (Confeitaria Lopes), Joana 
Sousa (EHTP), Sandra Monteiro (Direta Peda-
gógica), Lúcia Lopes (Diretora de Turma) e 
Nuno Araújo (Diretor de Curso).

PAPs de
Padaria/ Pastelaria
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No dia 28 de março os artistas 
plásticos, Luís Coquenão e Rafael 
Ibarra, deram um workshop aos 
alunos de Design Gráfico e apoio 
aos projetos a participar na Bienal 
na Escola. 

A inauguração da 7º edição da 
Bienal na Escola foi no dia 16 de 
maio exposta na Biblioteca Professor 
Machado Vilela, em Vila Verde, até 
ao final do mês.  
Nesta edição participaram 11 alunos 
do 1º e 3º ano do Curso Técnico de 
Design Gráfico. Destes alunos par-
ticipantes, Diana Abreu, do 1º ano, 
com o trabalho “Manipulação” e 
Maria Rego, do 3º ano, com “Signos” 
receberam uma Menção Honrosa.

No âmbito do seu projeto integrador, a turma do 2º 
ano do Curso Técnico de Geriatria levou à cena, no dia 
17 de maio, a peça de teatro “Quando a Velhice che-
gar…”, marcando a comemoração do Dia da Família, 
celebrado a 15 de maio.

Numa breve paródia de situações quotidianas, a 
peça retrata os constrangimentos e limitações associa-
das à terceira idade, bem como é possível encarar essa 
fase da vida com alegria e descontração.

Todos temos familiares e conhecidos idosos, pelo 
que temos a obrigação moral e social de os compreen-
der e apoiar. A Alegria não tem idade, nem prazo de 
validade! Basta saber VIVER! 

EPATV na Bienal
da Escola

“Quando a
Velhice chegar…”

A EPATV acolheu, no dia 18 de 
maio, a IV edição do Concurso de 
Bolachas, dinamizado pela Câ-
mara Municipal de Vila Verde em 
parceria com a Rede Social de 
Vila Verde, da qual saiu vencedor 
o Centro Social Vale do Homem.

O segundo lugar, entre doze 
IPSS concorrentes que apresenta-
ram propostas com vinte bolachas 
cada, foi arrebatado pela Casa 
do Povo da Vila de Prado, ao pas-
so que o terceiro lugar foi entre-
gue ao Centro Social de Moure.

Neste IV Concurso de Bolachas 

de Vila Verde, a Câmara Munici-
pal destacou a importância de 
estender estes costumes e recei-
tas  tradicionalmente locais pelas 
várias gerações, para que estas 
receitas dos nossos  avós não se 
percam.

O júri do concurso foi consti-
tuído pelos formadores da EPATV 
António Igreja, Nuno Silva, Olga 
Martins e Rodolfo Meléndez que 
apreciaram a apresentação, a 
textura e o sabor das bolachas a 
concurso.

Os prémios foram entregues às 

instituições vencedoras, no Audi-
tório da EPATV, apresentados num 
sarau com danças pelos jovens 
da APPACDM de Vila Verde e 
uma peça de teatro, elaborada 
pelas alunas do Curso Técnico de 
Geriatria.

No final do evento, realizado 
no auditório da EPATV, realizou-se 
um pequeno lanche partilhado 
entre todos os presentes e partici-
pantes, com a colaboração dos 
alunos do Curso Técnico Profissio-
nal de Empregado e Mesa e Bar.

Na EPATV: CS Vale do Homem
venceu IV concurso de bolachas
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O desafio UHU- Calendário do Mar- surge de uma 
parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU, reco-
nhecendo a necessidade de aumentar o conhecimen-
to e interesse pela biodiversidade nacional. Os objetivos 
principais são: estimular a literacia para a sustenta-
bilidade da biodiversidade marinha; desenvolver o 
pensamento crítico na procura de soluções para os 
problemas que ameaçam os ecossistemas; desenvolver 
competências nas áreas de investigação, expressão 
plástica, reutilização e comunicação e dar a conhecer 
produtos que respeitam o equilíbrio dos ecossistemas. 

O calendário do mar foi elaborado pela turma do 
1ºano (10º) do curso Técnico de Design Gráfico, orienta-
dos pela professora Fátima Pimenta.

Os vários desenhos ilustram diversos peixes e o objeti-
vo principal é chamar a atenção de todos os humanos 
para a importância da proteção de toda a comunida-
de marinha. 

A consciencialização da humanidade para a 
sustentabilidade do meio aquático e para a proteção 
da biodiversidade deve ser constante e nada melhor 
que alertar o mundo recorrendo à reutilização de lixo 
encontrado nos oceanos para a construção do nosso 
calendário.

Nas imagens ilustrativas do calendário, foram usados 
materiais recicláveis como revistas, sacos plásticos e 
jornais, dando uma nova vida a materiais já sem uso. 
Foram usadas técnicas de colagem, desenho e pintura. 
Em alguns meses, foram usados recortes de folhas em 
quadrados de cores diferentes juntos, criando a ima-
gem final, esta ideia foi inspirada em azulejos. Noutras 
imagens, foram utilizadas folhas de jornal enrugadas 
e amachucadas, que posteriormente foram pintadas 
para dar à imagem textura e um interesse visual. Tam-
bém foram utilizados sacos plásticos para se obter uma 
textura do jornal diferenciada e mais leve.

O motivo principal para o recurso aos sacos de 
plástico foi o facto de ser um material muito falado: “O 
plástico que só usas uma vez tortura os oceanos para 
sempre”.

Usar o plástico como material para ilustrar este ca-
lendário foi a forma de criticar silenciosamente os atos 
irresponsáveis e poluentes. O impacto do plástico nos 
oceanos é assustador e, nos últimos tempos, as redes 
sociais têm divulgado várias imagens assustadoras, com 
animais em sofrimento.  Ações simples podem alertar 
para a redução urgente da utilização de plásticos.

Calendário Eco-Escolas

A EPATV participou na entrega de prémios, que 
decorreu a 28 de maio, no Encontro Nacional Escolas 
Solidárias 2019 - Fundação EDP, Central Tejo, Lisboa. 

Das 514 escolas inscritas, apenas a EPATV e outras 
13 instituições, foram premiadas com o Galardão de 
Super Escola Solidária.

Com a Diretora de Inovação da Fundação EDP - 
Margarida Pinto Correia, estiveram presentes alguns 
alunos e professores intervenientes no projeto, que são 
mobilizados a ser agentes de mudança positiva.

Este programa promove a cidadania ativa e soli-
dária, assente na promoção dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável da Organização das Nações 
Unidas e é uma ferramenta agregadora dos projetos 
solidários das escolas, rumo à melhoria de performan-
ces e impacto.

EPATV reune
Schools 4.0

EDP Solidária:
EPATV é uma
Super Escola
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No âmbito do novo tema do ano do Programa 
Eco-Escolas, o Mar, a Escola Profissional Amar Terra 
Verde participou mais uma vez neste desafio, com a 
realização de um painel de alimentos, com informa-
ção específica relativa às espécies marinhas mais con-
sumidas pelas crianças e jovens. O painel identifica, 
informação sobre a sustentabilidade das espécies. O 
Painel dos peixes foi elaborado pelos alunos do 2ºano 
do curso Técnico de Restauração-Cozinha/Pastelaria. 

A turma realizou um questionário que passou a 
várias turmas da escola, 121 alunos, para levantar as 
preferências dos alunos relativamente aos peixes.

Posteriormente, os alunos realizaram várias pesqui-
sas e realizaram trabalhos sobre os peixes nas várias 
regiões de Portugal, nomeadamente o tipo de pesca, 
calibre recomendado para a captura do peixe, as 
suas caraterísticas nutricionais (benefícios e malefícios) 
e a sustentabilidade desse tipo de peixe, assim como 
os impactos que o consumo de peixe tem na alimen-
tação. Além desta pesquisa, os alunos ainda reco-
lheram receituário das várias regiões com os diversos 
peixes.

O painel final resultou do debate dos vários alunos 
e das preferências e conhecimento dos peixes. O 
painel está afixado na cantina da escola.

O layout do painel representa um peixe, onde es-
tão descritas as caraterísticas de nove peixes: robalo, 
dourada, atum, pargo, cavala, pescada, sardinha, 
carapau e polvo.

A Escola Profissional Amar Terra Verde repetiu, no dia 7 de 
junho, em Amares, a vitória no Concurso de Ideias de Negócio 
Intermunicipal, relativa à 2.ª Edição do Projeto UP Cávado: Em-
preendedorismo nas Escolas, com o projecto “Ilustrações temáti-
cas”, de Mariana Brito.

À aluna do Curso Técnico de Design Gráfico, juntou-se Teresa 
Caridade, do Curso Técnico de Eletrotecnia, que arrebatou o 
terceiro lugar entre doze projetos, com pedalada de Francisco 
Araújo, com a sua Bike Energy, culminando uma tarde de exce-
lência do ensino que é ministrado pela escola de Vila Verde.

No projeto vencedor, Mariana Brito inspira-se na vida e obra 
da pintora mexicana Frida Khalo para criar peças de roupa 
únicas com ilustrações originais, de forma personalizada e com 
recurso à reutilização dos materiais.

Por sua vez, o projeto Bike Energy utiliza uma bicicleta cuja 
pedalada produz energia para as necessidades domésticas e, ao 
mesmo tempo, incentiva o exercício físico. A sua aplicação nos 
ginásios traduzir-se-ia em grandes poupanças de energia, dado 
que 60 minutos a pedalar gera energia suficiente para o aqueci-
mento durante uma hora.

Nesta final intermunicipal, estiveram em competição 12 ideias 
de negócio de alunos do ensino secundário e profissional dos seis 
municípios do Cávado (dois projetos por município), sendo os dois 
projetos do município de Vila Verde apresentados por alunos da 
Escola Profissional Amar Terra Verde.

Os alunos da EPATV, que estavam acompanhados pelos 
professores Fátima Pimenta, Vítor Machado, Ana Cadete, Cidá-
lia Sousa, Ricardo Cabral e Ana Luís Nogueira, sob liderança da 
diretora Pedagógica, Sandra Monteiro, explodiram de alegria 
quando Mariana Brito foi anunciada como a grande vencedora. 
Afinal, é a segunda vitória em duas edições depois do triunfo em 
Terras de Bouro, no ano passado, desta vez, reforçada com um 
terceiro lugar.

A apresentação dos projetos perante o auditório Conde de 
Ferreira lotado, foi avaliada por um júri constituído por represen-
tantes da CIM Cávado (Daniela Gomes), da Associação Empre-
sarial Vale do Homem (José Manuel Lopes) e da Gesentrepreneur 
(Miguel Gonçalves).

Os professores e alunos foram saudados por Cidália Abreu, 
Vereadora da Educação do Município de Amares, a quem pediu 
que “não se arrependam de ter apostado nestes projetos porque 
sabemos que eles fazem alunos mais motivados, mais competen-
tes e mais capazes de gerir incertezas”.

EPATV constrói
Eco-Painel “Alimentos do Mar”

EPATV: primeiro e terceiro prémios
no concurso de Ideias da CIM Cávado

A 2ª edição do GreenFest, em 
Braga, realizou-se entre 6 e 9 de 
junho, no Mosteiro de Tibães. O 
GreenFest é, segundo a organiza-
ção, o maior festival de sustentabi-
lidade do país, onde se celebra o 
que de melhor se faz nas vertentes 
Ambiental, Social, Económica e 
Cultural. Este ano, com o tema 
Planeta Água.

É uma plataforma de partilha 
de ideias, experiências e melhores 
práticas, abordando as tendências 
atuais e contribuindo para uma 
maior visibilidade de projetos e ini-
ciativas de empresas, instituições e 
cidadãos que se preocupam com 
o futuro. Uma oportunidade para 
descobrir, explorar e partilhar ideias 
e projetos incríveis em várias áreas. 

A ABAE organizou, a convite 
do Greenfest, uma “Conferência 

Eco-Escolas | Boas Práticas” que 
teve lugar no Mosteiro de Tibães. A 
Escola Profissional Amar Terra Verde 
foi convidada a participar na Con-
ferência que se destinou a profissio-
nais em educação para a susten-
tabilidade (em especial professores 
Eco-Escolas), técnicos municipais e 
público em geral.

A comunicação escolhida pela 
EPATV foi: “Pedalar por uma causa-
-Ciclofloresta”.

O projeto “Pedalar por uma 
causa” consiste na sensibilização 
da população escolar do concelho 
de Vila Verde através da interpreta-
ção teatral de uma peça itinerante 
subordinada ao tema seleciona-
do pela ABAE, para cada ano. O 
projeto teve início em novembro de 
2015 e já cumpriu quatro edições 
dedicadas a diferentes temáticas.

No dia 7 de junho, a turma do 1º ano do Cur-
so Técnico de Restauração – Cozinha/Pastelaria 
realizou uma visita de estudo ao Cantinho das 
Aromáticas, uma empresa agrícola situada em 
Vila Nova de Gaia que tem como principais fi-
nalidades a produção, secagem, embalamento 
e comercialização de ervas aromáticas secas, 
produzidas em Agricultura Biológica. Conduzidos 
por uma guia experiente, os alunos percorreram 
toda a zona produtiva em modo de produção 
biológico, havendo um contacto direto com 
as plantas e com os cheiros. O percurso passou 
pelos campos de cultivo, jardins, estufas e zonas 
de secagem e processamento, acabando na 
loja com uma prova de infusões.

A turma realizou, no mesmo dia, uma visita 
guiada a uma das principais caves produtoras 
de vinhos do Porto, a cave Cálem, onde os alu-
nos aprenderam mais sobre a história do vinho 
do Porto bem como sobre as características úni-
cas de cada tipo de porto, mesmo ao lado dos 
barris onde envelhecem, protegidos da luz e do 
calor. A visita terminou na loja de vinhos, onde 
os alunos se depararam com dezenas de rótulos.

EPATV no Greenfest

EPATV no Porto
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É com grande entusiasmo que estivemos mais uma 
vez na lista dos vídeos finalistas! O vídeo finalista da 
EPATV, foi realizado por alunos das turmas de Multimé-
dia e Audiovisuais.

A pré-seleção dos vídeos foi efetuada com base 
num conjunto de critérios presentes no regulamen-
to, tais como criatividade, originalidade, inovação, 
impacto social e ambiental, entre outros.

Todos os finalistas foram convidados a estar pre-
sentes na grande Final que teve lugar a 7 de junho de 
2019, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famali-
cão.

Os vídeos finalistas concorreram nas categorias: 
Grande Prémio bgreen // ecological film festival; 
Bgreen Júnior; Menção Honrosa, Melhor Making-of e 
Prémio do Público.

Com mais de 450 vídeos recebidos a nível nacio-
nal e internacional, a Grande Gala bgreen decorreu 
no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão. 
O Vereador da Educação da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, Leonel Rocha, sublinhou a 
qualidade do festival, bem como a forma implicada 
como milhares de jovens se envolvem nas questões 
ambientais a nível mundial. O festival contou com a 
presença de mais de mil pessoas.

No âmbito da comemoração do Dia Eco-Escolas, diversos 
alunos dos cursos Técnicos de Audiovisuais e Multimédia da 
EPATV, realizaram um vídeo sobre a zona da Mata da Alber-
garia e Vilarinho das Furnas, em pleno coração do PNPG. 

O Parque Nacional da Peneda-Gerês é uma área prote-
gida de Portugal. É o único Parque Nacional em território Por-
tuguês e situa-se no extremo noroeste de Portugal, na zona 
raiana entre Minho, Trás-os-Montes e a Galiza.

O Parque Nacional da Peneda-Gerês é considerado pela 
UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera. O Parque Nacio-
nal da Peneda-Gerês (PNPG), com cerca de 70.000 hectares, 
estende-se do planalto da Mourela ao de Castro Laboreiro 
incluindo as serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês.

É uma das maiores atrações naturais de Portugal, pela 
rara e impressionante beleza paisagística, valor ecológico, 
etnográfico e variedade de fauna e flora.

Este vídeo teve a direção do docente António Cunha, 
a edição da aluna Fátima Silva e do aluno Luís Dias, como 
operador de câmara. 

Este trabalho resultou de um exercício realizado nas aulas 
práticas de Técnicas de Audiovisuais, que trabalhava som e 
imagem. A técnica permite reproduzir a ilusão do movimento 
visual, com a componente acústica. A matéria sonora é de 
tal modo expressiva, variada, plástica, que transforma quali-
tativamente a experiência sensorial e cognitiva dos especta-
dores.

PAPs do Curso Técnico
de Audiovisuais

EPATV participa no

EPATV realiza vídeo
sobre o Parque
Peneda-Gerês

Link do vídeo: https://youtu.be/MiZfosWr2hA

https://www.youtube.com/watch?v=f2RlGZSzQt8

Os alunos finalistas do Curso 
Técnico Manutenção Industrial - 
Eletromecânica, apresentaram 
no dia 10 de julho, as Provas de 
Aptidão Profissional (PAP).

Esta é uma prova importante 
para os alunos de manutenção 
industrial, onde se mostra os pro-
jetos executados e a excelência 
lecionada na EPATV.

O júri era composto por: João 

Louro (Bysteel); Paulo Peixoto 
(JPA Construtora); Fernando 
Nunes (Proef – Eurico Ferreira); 
Sandra Monteiro (Diretora Peda-
gógica da EPATV); Pedro Miran-
da (Diretor de curso); Carlos Silva 
(Formador área técnica); Ricardo 
Pinhão (Formador área técnica); 
João Martins (Formador área 
técnica) e Clara Sousa (Diretora 
de turma).

Dezena e meia de participantes no 
programa Erasmus +, vindos da Irlanda 
do Norte, visitaram, no dia 2 de julho, as 
instalações da Escola Profissional Amar 
Terra Verde, tendo sido recebidos pelo 
Diretor geral, João Luís Nogueira, e pela 
Diretora pedagógica, Sandra Monteiro.

A EPATV acedia a um convite da 
EPRALIMA- Escola Profissional do Alto 
Lima, localizada em Arcos de Valdevez, 
-  no âmbito Erasmus+, num programa 
de trabalho para um grupo de 13 a 16 
participantes provenientes da Irlanda 

do Norte que encerra no dia 5 de julho.
João Nogueira e Sandra Monteiro 

deram a conhecer as instalações, pro-
jetos e o trabalho da EPATV no desen-
volvimento profissional dos professores, 
para que os irlandeses possam oferecer 
atividades educacionais e programas 
adequados às necessidades dos seus 
jovens, de acordo com as políticas 
educacionais na UE, e aumentar as 
oportunidades de emprego no merca-
do de trabalho europeu.

PAPs do Curso Técnico
Manutenção Industrial

PAPs do Curso Técnico
Mecatrónica Automóvel

Erasmus+:
norte-irlandeses
conhecem projetos
da EPATV

No dia 11 de julho, realizou-se a Prova de Aptidão 
Profissional do Curso Técnico de Mecatrónica Automó-
vel. Os finalistas apresentaram e defenderam, perante 
um júri, vários projetos demonstrativos de saberes e 
competências profissionais adquiridos ao longo da 
formação.

A Diretora Pedagógica, Dr.ª Sandra Araújo, presidiu 
ao júri, que foi ainda composto pelo diretor de curso, 
diretora de turma, professores orientadores do projeto, 
professora corretora dos relatórios e pelo representan-
te do sindicato SITE – NORTE.

O curso técnico de Mecatrónica Automóvel mi-
nistrado na EPATV tem empregabilidade assegurada, 
registando-se todos os anos grande procura por parte 
das empresas da área pelos alunos que terminam a 
sua formação.
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Decorreu, a 11 de julho, na Aca-
demia da Juventude e das Artes da 
Ilha Terceira, nos Açores, o Concurso 
“Entrepreneurship Education: A Road 
to Sucess”. 

A aluna Mariana Brito acom-
panhada pela professora Fátima 
Pimenta, da Escola Profissional Amar 
Terra Verde, foi vencedora da 2.ª 
edição do projeto UP Cávado: Em-
preendedorismo nas Escolas, com o 
projeto MB Line, tendo alcançado o 
2.º lugar. 

Em competição estavam 11 
equipas provenientes da Bulgária, 
Roménia, Espanha e Portugal. 

Os projetos apresentados pe-
los alunos foram avaliados por um 
júri composto pelo Dr. Chris Curtis, 
empresário e formador, Dr. Rogério 
Sousa Adjunto da Secretaria Regio-
nal da Educação e Cultura e João 
Melo, ex vocalista do grupo musical 
“A Fúria do Açúcar”.

Os alunos finalistas do Curso 
Técnico Produção Metalome-
cânica - variante Programação 
e Maquinação,  apresentaram, 
no dia 15 de julho, as Provas de 
Aptidão Profissional (PAP).

Esta é uma prova importante 
para os alunos de produção 
metalomecânica, onde se mos-
tra os projetos executados e a 
excelência lecionada na EPATV.

O júri era composto por: 
Maurício Sousa (Bysteel); Manuel 
Guimarães (JGuimarães); San-
dra Monteiro (Diretora Pedagó-
gica da EPATV); João Martins 
(Diretor de curso); Ermelinda 
Leão (Formador área técnica); 
Carlos Silva (Formador área téc-
nica); Ricardo Pinhão (Formador 
área técnica); Pedro Miranda 
(Formador área técnica); Marco 
Alves (Diretor de turma) e repre-
sentante do SITE Norte.

EPATV nos Açores
PAPs do Curso Técnico
de Eletrotecnia

PAPs do Curso
Técnico de 
Design Gráfico

PAPs do Curso
Técnico de Produção
Metalomecânica

Na manhã do dia 16 de julho de 2019, decorreu, nas instalações 
da Escola Profissional Amar Terra Verde, a apresentação das Provas 
de Aptidão Profissional do Curso Técnico de Mecatrónica, perante 
um júri constituído por profissionais da área de formação e em-
presários: Marcelo Costa (Smartboard), Carlos Cruz (Sindicato SITE 
– Norte), Domingos Carvalho (Metagenial), Ana Cadete (Diretora 
de Curso), Sandra Monteiro (Diretora Pedagógica), Vítor Machado 
(Professor orientador do projeto), Cidália Sousa (Diretora de Turma), 
e Sandra Guedes (Professora Corretora).

A apresentação e defesa da PAP acaba por ser um momento 
único na vida de um aluno de ensino profissional, pois permite-lhe 
demonstrar competências e conhecimentos adquiridos ao longo 
da formação.

Os alunos deste curso desenvolveram, em grupo, vários projetos: 
Multifunctional tredmil: Alexandre Costa, Gabriel Durães, Luís Braga 
e Miguel Gordo; Blind Guide: Bruno Costa, David Cerqueira, Luís 
Soares e Marco Pereira; Lavagem de carros automática: Eduardo 
Costa, Gustavo Araújo, Ricardo Cunha e Rui Macedo; Guarda redes 
pneumático: Alexandre Barbosa, Dinis Silva, Marco Gomes e Porfírio 
Santos.

A Prova de Aptidão Profissional marca o culminar de um ciclo de 
formação e a integração no mercado de trabalho. Todos os alunos 
estão de parabéns pelo sucesso dos projetos apresentados.

PAPs do Curso Técnico
de Mecatrónica

PAFs do Curso de
Empregado de Bar

No dia 16 de julho, decorreu a 
Prova de Avaliação Final do curso de 
educação e formação de Empregado 
de Restaurante/Bar. Ao longo de todo 
o dia, os alunos executaram diversas 
tarefas, tais como: preparar o serviço 
de mesa de acordo com as caracterís-
ticas do serviço a executar; proceder 
ao acolhimento e atendimento dos 
clientes; executar os diferentes servi-
ços de mesa - à inglesa, à francesa, à 
americana e à russa; executar o ser-
viço de mesa em situações especiais 
– cozinha de sala, pequenos-almoços, 
room-service, banquetes, buffets e 
serviços volantes – e o serviço de bar; 
e efetuar o acompanhamento e a 
faturação do serviço prestado. A prova 
enquadrou-se no serviço de cafetaria 
balcão e mesa, serviço de mesa e bar 
na restauração, serviços especiais de 
mesa e tecnologias alimentares.

O júri da prova foi da responsabi-
lidade de Sandra Monteiro, diretora 
pedagógica; Marco Alves, diretor de 
curso e de turma; Olga Martins, pro-
fessora orientadora, e José Antunes, 
Churrasqueira de Caldelas, Amares.
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Professores e colaboradores da Esco-
la Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
e do Instituto Superior de Saúde (ISAVE) 
realizaram, no dia 18 de julho, uma 
jornada de convívio que incluiu uma 
caminhada pela margem direita do Rio 
Vez (até Sistelo) e um piquenique na 
Portela do Mezio, com direito a cantares 
ao desafio.

Liderados por João Luís Nogueira 
(Diretor Geral da EPATV e o primeiro a 
chegar à meta em Sistelo) e por Mafal-
da Duarte (presidente do ISAVE), mais 
de sessenta professores e colaboradores 
concretizaram uma jornada vivida com 
boa preparação física, entusiasmo, ale-
gria e convívio.

O percurso do Passadiço, da Ponte 
de Vilela até à aldeia de Sistelo (ou em 
sentido inverso), tem 10.266 metros, ao 
longo de carreiros pelas margens do rio, 
dura três a quatro horas e é considerado 
um trajeto de dificuldade média, com 
algumas subidas e descidas acentua-
das. 

Esta jornada — que assinalou o fim 
de mais um ano letivo — começou bem 
cedo com a concentração junto à 
EPATV, em Vila Verde, e uma viagem de 
autocarro até ao lugar de Parral. Junto 
à Capela de S. Sebastião, arrancou a 
caminhada que terminou na aldeia de 
Sistelo (o chamado Nepal português). 
Após a foto do conjunto no monumento 
que assinala a escolha de Sistelo como 
uma das sete maravilhas de Portugal, 
a equipa seguiu para Portela do Mezio, 
uma das Portas do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, onde se realizou um 
piquenique em que nada faltou, espe-
cialmente a alegria e convívio propor-
cionado pelos cantares ao desafio pelo 
cantor Carlos Rodrigues ao longo de 
umas duas horas, antes do regresso a 
Vila Verde.

A aldeia de Sistelo situa-se no conce-
lho de Arcos de Valdevez, em pleno Par-
que Nacional da Peneda-Gêres, junto à 
nascente do rio Vez. Famosa pelas suas 
paisagens em socalcos, onde se cultiva 
o milho e pasta o gado, a aldeia encon-
tra-se muito bem preservada, tendo sido 
recuperadas as casas típicas de granito, 
os espigueiros e os lavadouros públicos.

EPATV e ISAVE
caminharam
nas margens do
Vez até Sistelo

No dia 19 de julho, a turma do Curso de Educação e 
Formação Assistente Administrativo realizou a Prova de 
Avaliação Final.

Este dia foi organizado com atividades/exercícios 
abrangendo as competências adquiridas ao longo da for-
mação, principalmente através das disciplinas da compo-
nente técnica do curso.

Assim, ao longo do mesmo e perante um Júri externo 
constituído pela representante do Sindicato dos Trabalha-
dores do Comércio, Escritórios e Serviços do Minho (CESMI-
NHO), Rosa Maria Ribeiro Silva e Rafael Pinheiro (Gerente 
da empresa BRASOLAR), convidado e representante do se-
tor empresarial, os alunos aplicaram as aprendizagens ad-
quiridas ao longo do ano letivo, nomeadamente manusea-
mento de aplicações informáticas na ótica do utilizador, 
bem como na área da contabilidade, ou até mesmo nas 
técnicas de atendimento telefónico e de comunicação 
com exercícios de expressão oral envolvendo a técnica de 
colocação de voz.

O colaborador da EPATV Pedro Petiz Viana participou 
como orador no World Legal Summit, no dia 1 de agosto, 
sobre o tema “O Impacto do Direito e da Tecnologia para 
um Futuro Globalmente Sustentável”.

Na sua intervenção, expôs o trabalho que tem vindo a 
desenvolver, como assessor jurídico, na EPATV:

«Vamos envolver os alunos nas ações de sensibilização 
do RGPD [Regulamento Geral de Proteção de Dados]. Va-
mos fazer um concurso através do qual os alunos do Curso 
Técnico de Design Gráfico vão ilustrar – de forma simples 
e apelativa – a importância do RGPD e da proteção de 
dados nas nossas vidas. 

Porque este é um dos elementos essenciais que o RGPD 
veio trazer – a importância de uma linguagem clara e 
simples.  “O princípio da transparência exige que as infor-
mações ou comunicações relacionadas com o tratamento 
desses dados pessoais sejam de fácil acesso e compreen-
são, e formuladas numa linguagem clara e simples”.

Existe algo mais acessível que um desenho? Vamos 
expor a obra na Escola, envolvendo assim alunos, docentes 
e funcionários no processo de sensibilização do RGPD.

PAFs do Curso
Assistente Administrativo

EPATV no
World Legal Summit

46 47

ES
C

O
LA

ES
C

O
LA



…7 dias de uma caminhada mágica 
para uma experiência única e singular 
para cada um dos peregrinos. Foram 
dias em que cada um terá certamente 
a sua história para contar, mas que eu 
me atrevo a dar voz por todos, não 
querendo, porém, substituir o sentimento, 
a vibração de cada um, e que faz com 
o Caminho seja um espelho pessoal de 
problemas, alegrias, frustrações, desejos e 
sonhos. 
Assim, e desde o dia 24 até ao dia 30 
de julho, 7 valentes peregrinos (Adelino 
Costa, Clara Sousa, José Carlos Barros, 
José Dantas, Magda Gomes, Glória 
Lago e Rui Silva), majestosamente 
acompanhados de duas fadas protetoras 
(Ana Luís Nogueira e Natércia Machado), 
percorreram os mais de 100 km do 
Caminho Inglês, com início em Ferrol.
Durante os longos dias, a cada pedra 
que se saltava ou rio que se cruzava, o 
nosso mais profundo foi sendo revelado 
aos que estavam à nossa volta – 
mesmo que à nossa volta, por vezes, só 
estivessem a mochila, o cajado, o suor, a 
dor nos ombros ou nos joelhos.
O Caminho é isto… é não esperar 
ninguém para ver a nossa euforia, (ou 
teria sido medo?!), depois de ver um 
cavalo solitário (mas algo nervoso), e 
que mais parecia um soldado a guardar 
a passagem na etapa, ou chegar a 
uma ruína desconhecida e entrar no 
desconhecido, qual navegadores a 
verem terra pela primeira vez, ou até 
entrar numa certa capelinha no meio do 
nada, e lá ter que dar ao “badalo”, para 
regozijo de todos.
Foram etapas duras, de chegar ao fim de 
cada dia, com as camisolas encharcadas 
de suor ou de água da chuva que 
teimava em abençoar a caminhada 
(o tempo estava tão incerto como as 
etapas), e os pés pedindo misericórdia 
e um bom duche de água fria (para a 
maioria água quente).
E cada sorriso correspondido foi uma mini 
vitória que se foi colecionando ao longo 
dos dias. Em todos eles foi reconfortante 
ouvir um Buen Camino, uma espécie 
de mantra que nos fez ir cada vez mais 
longe, mesmo não acreditando, por 
vezes, que aquelas intermináveis rampas 

que iam aparecendo fossem realmente 
possíveis de transpor.
Eu acredito que Santiago (e Deus) devem 
ter um trabalho hercúleo para pensar 
o que cada pessoa precisa em cada 
dia do seu Caminho. Cada um de nós 
em algum momento, foi um peregrino 
conversador para o outro revelar aquele 
problema chato que não o deixa em 
paz, alguém que está passando por um 
mau bocado (físico ou psicológico), para 
percebermos que os nossos problemas 
não são nada em comparação com o 
de outros.
Sim, porque cada pessoa vai ensinar-
te algo e vai aprender contigo. Mesmo 
inconscientemente. Poderá ser o dono de 
um café (como a simpática senhora em 
Mino que tanto insistiu em tirar uma selfie 
com o “grupo simpático de peregrinos 
portugueses”. 
O Caminho é ao mesmo 
tempo solitário e solidário. Num mesmo 
dia, podemos andar sozinhos e pensar 
na vida (a Clarinha “desapareceu” 
na terceira etapa), ou andar do 
lado de alguém com abertura para 
uma conversa de uma hora ou mais. 
Percebemos quem quer falar e quem 
quer ficar quieto…andando! 
Percebemos que o “nosso” Caminho 
nos ensina mais coisas que os livros, e 
que uma semana pareceu um mês, e 
que um mês contou sobre novas formas 
de vida, tamanha é a aprendizagem 
e a mudança de paisagens. Vemos e 
sentimos que um almoço despretensioso 
com alguém se pode transformar 
numa amizade para sempre (as 
fadas protetoras, já antes do bosque 
encantado, sempre irrepreensíveis no 
cuidado e preocupação para que 
nada faltasse ao corpo e espírito dos 
caminhantes).
O alimento da alma, sempre necessário 
para o reforço do ânimo, ajudou a 
encarar as dificuldades das diferentes 
etapas. Desde Ferrol, passando por 
Cabanas e Betanzos, a chegada a 
Hospital de Bruma, onde só um repasto 
dos deuses permitiu aguentar aquela 
subida ao céu (O Dom Carlos Mangas 
tinha avisado), passando por Sigueiro e 
chegando a Santiago de Compostela, 

todas estas etapas revelaram-se desafios 
exigentes, mas todas ultrapassadas com 
nota máxima por todos.
Um peregrino não nasce peregrino. Ele 
faz-se peregrino e vai deixando para 
trás o medo de andar sozinho, o medo 
da solidão, o medo do desconhecido 
e tantos outros medos. Um peregrino 
conhece a humildade e multiplica as 
alegrias, pois o sucesso dos outros é 
também o seu sucesso e ao tentar fazer 
os outros felizes, quem se sente feliz é 
ele… assistir à missa do Peregrino teve 
todo este envolvimento (o Carlos Barros, 
na partilha da sua experiência  na 
Eucaristia, colocou um lágrima em todos 
nós!).
Este Caminho não é igual, nenhum é… 
mas basta sermos uma vez peregrino 
para nunca mais querermos deixar de 
sê-lo.

E porque a vida são 2 dias, 
mas neste caminho foram…

A pessoa aprende muito sobre si quando se olha 
pelo interior, limpa de ruídos externos. O Caminho 

oferece-nos isso. Oferece-nos a capacidade de 
perceber que somos muito mais do que um corpo, 

do que aquilo que nos define, que conseguimos 
superar os limites que nos impomos(põem?). Somos 
maiores por dentro. Inabaláveis. Percebe-se que se 

caminha em silêncio, mas que se traz ao lado a resi-
liência dos companheiros que, também eles limpos 

de ruído, se vão a conhecer pelo interior.
Quem me conhece, sabe que, quando tenho o 

coração cheio, ele se me transborda pelos olhos. 
Sou assim. Regresso d’ O Caminho com o coração 

cheio. E só posso ser grata. Grata pela abundância 
que trago comigo. Um coração cheio de partilha, 
de sabedoria das coisas pequenas, do despojo da 
vida simples e despretensiosa, da alegria de viver, 
do abraço companheiro, da resiliência perante a 

dor.
Deixei muitas pedras pel’ O Caminho. Espero 

que ali fiquem... Espero encontrar sempre o céu ao 
cimo como nas subidas da etapa até Bruma. 

Sigo o meu instinto. Em frente é o caminho.
Clara Sousa

Foi o meu terceiro Caminho, mas talvez tenha 
sido O Caminho, por tudo o que ele significou inte-
riormente. Interiorizar que o importante é a viagem 
e não o destino libertou-me para uma jornada que 
me permitiu sentir aquela humildade que multiplica 

as alegrias, sentir o sucesso dos outros como se fosse 
o nosso e ao fazer os outros felizes, quem se sente 

feliz somos nós.
Cresci a ouvir “Diz-me com quem andas e dir-te-

-ei quem és”….arriscaria a mudar para “diz-me com 
quem caminhaste e dir-te-ei no que cresceste”. 

Obrigado a TODOS por terem estado neste momen-
to, porque a vida é um somatório de vivências, e 

esta ficará, sem dúvida, guardada eternamente no 
meu coração!

Rui Silva

O caminho ajuda-nos muito a pensar, a refletir.
São muitas as interrogações que se colocam … 

Mas Deus dá-nos a capacidade de nos surpreen-
dermos com o que nos sucede e isso é o que traz o 

sabor do caminho.
Vive-se uma transformação interior - fé, perseve-

rança, resiliência, ...
Fica-se de coração cheio!

José Dantas

Missão cumprida e de coração cheio! 
Trouxe tanto de vocês comigo que já acho es-

tranho não vos ter perto de mim!!
Agradeço todas as oportunidades que a escola 

nos proporciona e que tanto nos preenchem e 
enriquecem!! Momentos que nunca vou esquecer e 

que me definem!
Adorei partilhar este caminho! Sinto-me maior!

Dr. João Luís, para o ano tem de caminhar con-
nosco!!!

Obrigada a todos!!
Ps: já estou a pensar no próximo!!!!

Glória Lago
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O tema deste número da 
revista é deveras inspirador, 
para não dizer vital. 

Curiosamente, no 
espectro de luz visível, o 
azul e o verde confinam 
comprimentos de 
onda. Metaforizando 
esta curiosidade ótica, 
também o azul e o verde 
se confundem, misturam, 
interfluem e equilibram numa 
relação que se perpetua nos 
ciclos naturais do planeta. 

O oceano, o azul – 
grande reservatório de CO2 
e produtor de O2 –, à parte 
de albergar redes tróficas 
imensamente profusas (que 
infelizmente empobrecem 
diariamente), é responsável 
pela produção de oxigénio 
(1,2) até numa escala 
maior do que a Amazónia 
(2). Contudo, ainda assim, 
o Homem com a sua 
crescente ação de consumo 
de combustíveis fósseis e 
produção pecuária (a par 
dos fogos florestais) tem 
aumentado o consumo de 
oxigénio produzido de 2.0 
GTon/a em 1900 para 38.2 
GTon/a em 2015 (3). Ainda, 
segundo a mesma fonte, 
enquanto a produção de 
CO2 é de uma parte, a de 
O2 é de 1,4 partes, o que nos 
mostra o caminho a seguir.  

A Fitosfera - o verde, 
que assegura, e produz, o 
alimento e o oxigénio que 
alentam a vida no planeta 
(4) é imprescindível. Estende-
se pelo ambiente terrestre 
e prolonga-se no aquático 

e tem vindo a sofrer uma 
depleção quotidiana, de 
forma quantitativa (em 
área) e qualitativa (em 
diversidade), afetando 
designadamente o equilíbrio 
climático do planeta.

O ritmo a que são 
destruídas as florestas, que a 
exploração agro-pecuária 
substitui sem que detenha a 
capacidade de renovação 
do solo, é avassalador e 
remete-nos para o passado. 
Veja-se o exemplo do Sara, 
outrora uma paisagem 
verdejante e que face à 
ação antrópica se exauriu 
(5) ou à alternância de ciclos 
de seca e humidade (6) se 
desertificou convertendo-se 
no que é hoje, ou de muitas 
outras áreas neste processo, 
tais como o Sahel, o nordeste 
brasileiro, o nordeste chinês, 
a Zâmbia, entre vários (7).

A ação depredadora 
de recursos (finitos) da 
sociedade de consumo 
(insaciável) tem 
evidenciado e alertado 
até as consciências mais 
“empedernidas” para a 
necessidade de empreender 
uma nova via. Cada vez 
mais, o status quo ambiental 
nos demonstra que só o 
caminho da sustentabilidade 
absoluta perpetuará o 
Antropoceno e a nossa 
existência. Neste aspeto, o 
papel da Educação reveste-
se de crucial importância. 
De que outra forma 
conseguiremos, no futuro, 
implementar medidas que 

caminhem neste sentido?
A EPATV tem vindo, 

nos últimos três anos, a 
trabalhar estes aspetos, 
quer no campo educativo 
propriamente dito, quer 
no do desempenho 
ambiental da instituição, 
designadamente, através 
de um projeto Erasmus+ 
intitulado “Boost Your 
Green”, que finda no 
final deste ano letivo. 
Este projeto, versou sobre 
seis temas: Alimentação, 
Energia, Resíduos, 
Água, Biodiversidade 
e Solidariedade e, 
pretendeu fazer progredir 
o desempenho ambiental 
da escola em três fases: 
Alertar-Agir-Inovar, o que 
foi revestido de sucesso 
assinalável no desempenho 
da escola e na formação 
para a sustentabilidade da 
comunidade educativa. 
Paralelamente, a EPATV 
desenvolve também, desde 
há alguns anos, através do 
programa Ecoescolas, a 
temática ambiental com 
grande sucesso, almejando 
formar os adultos do futuro 
para um “mundo novo”. 

A instituição continuará, 
no futuro, na senda da 
sustentabilidade, já que 
encetou neste ano letivo 
uma nova parceria bianual 
Erasmus+ intitulada “Green 
Entrepreneurs for a better 
world” e que visa trabalhar 
com os alunos a Economia 
Circular e a sustentabilidade 
no empreendedorismo.•

Pedro Lançós
Técnico Eramus+ EPATV

A EPATV participou numa reunião do projeto 
Boost Your Green, decorrida entre 31 de março e 
6 de abril, na Macedónia, e que integrou, além de 
Portugal, França, Turquia, Bulgária e Roménia.

Foram divulgados os resultados que cada esco-
la parceira obteve no tocante à sustentabilidade, 
tendo tal sido realizado mediante a discussão 
entre os alunos das diversas escolas que apre-
sentaram resultados e boas práticas ao plenário 
e, em seguida, procedeu-se ao debate e síntese 
dos mesmos. Os alunos participaram, então, em 
aulas subordinadas aos temas centrais do projeto 
- água, energia, resíduos, biodiversidade, alimen-
tação e solidariedade - que contribuiram para a 
consolidação da tomada de consciência coletiva 
em relação a cada um destes temas-chave.

O programa incluiu, também, visitas a:
- uma Central Solar de produção de energia 

elétrica - a maior da Macedónia, onde se gera 
uma substancial quantidade de energia, tendo 
sido explorados diversos pormenores técnicos 
e tecnológicos da central, que permitiram aos 
visitantes compreender o processo e os benefícios 
ambientais que comporta esta forma de energia; 

- uma Estação de Tratamento de Águas - que 
abastecia o município de Bitola, tendo sido ex-
ploradas todas as etapas por que passa a água, 
desde que entra na estação até que sai para a 
rede de abastecimento público;

- um espaço natural - a área  “Natural and 
Cultural Heritage of the Ohrid region” nas ime-
diações do Parque Nacional Galichica, além da 
sua riqueza paisagística, evidencia uma riqueza 
natural intrínseca de grande importância;

- o Museu Nacional de História Natural de Skop-
je - nesta visita, houve oportunidade de conhecer 
as especificidades botânicas e zoológicas endémi-
cas da Macedónia, assim como de reconhecer a 
diversidade biológica do país.

A reunião terminou os trabalhos perspetivando 
a preparação da reunião final de projeto, a de-
correr em Portugal, em junho de 2019.

A EPATV participou numa reunião do projeto 
“Our Cultural Differences are Wealth of Hummani-
ty”(2018-1-RO01-KA229-049600), decorrida entre 8 
e 12 de abril, na Polónia, e que integrou, além de 
Portugal, Turquia, Polónia e Roménia.

A mobilidade acercou os alunos das diversas 
escolas participantes em diversas atividades de 
conhecimento e de partilha cultural, designa-
damente icebreaking, um workshop intercultural 
e uma atividade de resolução de problemas. 
Nestas, formaram grupos de trabalho que integra-
ram um elemento de cada nacionalidade, promo-
vendo, em consequência, a interculturalidade e a 
cooperação. Posteriormente, os alunos participa-
ram num Workshop de Arte e, ainda numa visita 
interpretada à cidade de Zamosc.

O programa incluiu, também, visitas a:
- Visita ao Museu do Arsenal da cidade de 

Zamosc - neste museu, houve oportunidade de 
assistir a apresentações Multimédia, que percorre-
ram a história da ocupação e invasão da cidade 
e da região;

- Visita ao Museu Nacional do Campo de Con-
centração de Majdanek - esta visita revelou-se de 
particular importância, uma vez que este proje-
to pretende acentuar a tónica da tolerância e 
aceitação entre povos e nações e, neste sentido, 
nada como uma visita guiada a um campo de 
concentração consegue ilustrar como num passa-
do recente, que quase destruiu a Europa, a discri-
minação e o extermínio tiveram lugar e ceifaram 
milhões de vidas, mostrando o caminho a seguir 
no futuro que cimentou o projeto europeu.

- Uma reunião com a Vereadora da Culrura 
e Educação do Município de Zamosc, em que 
se discutiram diversos aspetos relativos à riqueza 
cultural local e das experiências enriquecedoras 
que projetos internacionais trazem aos seus parti-
cipantes.

A reunião terminou os trabalhos perspetivando 
a preparação da próxima mobilidade, a decorrer 
na Roménia em setembro de 2019.

EPATV discute sustentabilidade 
em projeto Erasmus+
na Macedónia

EPATV concilia diferenças 
culturais em projeto Erasmus+ 
na Polónia
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A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
acolhe, desde ontem, dia 28 de abril, em Vila Ver-
de, representantes da Escola Lycée Jean Baptiste 
Décretôt, congénere integrada na Académie de 
Rouen (França), no âmbtio do Programa Erasmus 
+.

Trata-se de uma “troca de experiências”, ao 
abrigo do programa Erasmus+, na modalidade 
de “Job Shadowing” (trabalho sombra), que 
permitiu aos professores franceses conhecer as 
“boas práticas” da EPATV, com elevado sucesso 
de empregabilidade dos seus estudantes — expli-
cou o professor Pedro Lançós, responsável pelos 
programas de intercâmbio europeu e gabinete de 
mobilidade nesta escola vilaverdense.

A comitiva gaulesa, constituída por repre-
sentantes da referida escola (designadamente 
professores da área gastronómica e hoteleira), 
visitou hoje as instalações da EPATV, para apreciar 
a forma de funcionamento deste estabelecimento 
de Ensino Profissional, classificado em nono lugar 
no ranking nacional, pelo Ministério da Educação.

Após uma reunião com a diretora de projetos, 
os professores franceses trabalharam com o diretor 
do Curso de Técnico de Restauração Cozinha/
Pastelaria. Após o almoço, a comitiva, guiada 
pelo professor Pedro Lançós, visitou a Semana 
Aberta na Escola e o Hotel Rural Torre de Gomariz, 
em Cervães, Vila Verde.

O programa do dia 30 incluiu uma manhã de 
visitas ao Hotel Meliã, em Braga, seguindo-se, ao 
longo da tarde, reuniões técnicas com a Diretora 
do Curso de Técnico de Restaurante/Bar e a Dire-
tora Pedagógica da EPATV.

Ao abrigo de um protocolo de colaboração, a 
EPATV levou, em fevereiro, três professores da área 
técnica à empresa ZAYER, situada em Vitória, País 
Basco, Espanha. Esta empresa multinacional é líder 
a nível de fabrico de fresadoras e de centros de 
mecanização e do desenvolvimento de cabeçais 
CNC.

A EPATV estabeleceu, neste ano letivo, um 
acordo de cooperação com esta multinacional, 
na sequência de um contacto da empresa, tendo 
a mesma manifestado interesse na preparação de 
profissionais para integrarem os seus quadros.   

Na sequência deste acordo, a EPATV colocou 
6 estagiários dos Cursos Técnicos de Mecatróni-
ca, Produção Metalomecânica e Eletrotecnia na 
Zayer. Estes alunos vão cumprir aproximadamente 
mês e meio de formação em contexto de traba-
lho. 

Espera-se que esta cooperação continue a ser 
frutuosa num futuro próximo.

EPATV recebe
Escola Jean Baptiste
Décretôt de Rouen (França)

EPATV coloca
estagiários ERASMUS+
no País Basco

A Escola Profissional Amar Terra Verde acolheu 
- entre 6 e 10 de maio - a primeira mobilidade com 
alunos do projeto Erasmus+ “Green Enterprise”, 
cujo objetivo se centrou na consolidação da cons-
ciência ambiental e melhoria dos conhecimentos 
de Economia Circular dos participantes. Os países 
envolvidos foram Eslovénia, Itália, Letónia e Portu-
gal.

O grupo foi recebido com grande entusiasmo 
pela Câmara Municipal de Vila Verde, nas pes-
soas da Vereadora da Educação, Júlia Fernandes, 
e do Presidente da Câmara, António Vilela. No de-
curso da reunião, todos os alunos apresentaram as 
respetivas escolas, regiões, países e exemplos de 
empresas de Economia Circular nos seus respetivos 
países.

A semana de trabalho pode contar, ainda, 
com a prestimosa colaboração de dois palestran-
tes que vieram ajudar os alunos a desenvolverem 
a sua ideia de negócio - Miguel Chaves, da Avitili-
ma, que abordou o negócio da produção vitiviní-
cola, e a Sofia Vaz, correntemente investigadora 
na Universidade de Granada e Universidade do 
Porto, onde também ministra aulas, e que falou de 
Economia Circular. 

Posteriormente, os alunos constituíram grupos 
multinacionais que trabalharam uma ideia de 
negócio sustentável, almejando, no final do pro-
jeto, constituir uma microempresa que respeite os 
princípios da economia circular por grupo. 

Os grupos trabalharam diversas ideias e parti-
ciparam em diversas atividades, designadamente 
uma visita ao Parque Natural do Litoral Norte, 
no sentido de contactarem com uma atividade 
turística de Natureza e de discutirem esta via de 
negócio. 

Os coordenadores de projeto tiveram oportu-
nidade de verificar o andamento do mesmo e de 
agendar a próxima reunião, em que se trabalhará 
o Marketing e a Promoção num negócio, e que 
terá lugar em Itália.

Foi em Lleida que decorreu a última reunião do projeto 
EROVET – Grupo de Investigação Europeu em Formação 
Profissional, um projeto financiado pelo Programa ERAS-
MUS + e que, ao longo dos últimos dois anos, produziu um 
conjunto de ferramentas e produtos que ficam agora ao 
dispor de escolas, centros de formação e professores, alu-
nos e empresas que se queiram juntar à rede de parceiros 
“EROVET”. 

A EPATV, enquanto parceira fundadora desta rede, 
relembra que o seu objetivo essencial foi melhorar e promo-
ver o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e 
pós-formados de Formação Profissional da Europa, colo-
cando o foco no empreendedorismo enquanto compe-
tência a desenvolver transversalmente na escola, numa 
perspetiva humanista.

Nesta reunião, foram terminados e aprovados os pro-
dutos que haviam antes sido discutidos pelos professores 
dos países dos consórcios e foram definidos procedimentos 
para a sua utilização, nomeadamente um Prémio Europeu 
de Empreendedorismo destinado a estudantes do Ensi-
no Profissional, um Selo  de  Escola Empreendedora para 
reconhecer os centros de formação profissional/ escolas na 
Europa que se destacam pelo seu trabalho de promoção 
do empreendedorismo e um Curso de Gestão Empresarial 
e Empreendedorismo, destinado aos alunos finalistas das 
escolas parceiras do projeto. Nesta reunião, foram ainda 
apresentadas a Bolsa de Emprego e a Bolsa de Mobilidade, 
que se encontram disponíveis em www.erovet.eu.

A reunião dividiu-se entre a Escola del Treball de Lleida 
e na GLOBALleida e reuniu os oito parceiros de sete países 
que fazem parte do projeto europeu EROVET: O INS Escola 
do Trebal de Lleida (Espanha), Dieythynsi Deyterobathmias 
Ekpaideysis N.Rodopis (Grécia), a Escola Profissional Amar 
Terra Verde, Lda (Portugal), Landkreis Osnabrück Fachdienst 
Bildung (Alemanha) ), iiss des ambrois (Itália), Ortakoy 80. 
Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turquia), Vilniaus turizmo 
ir prekybos verslo mokykla (Lituânia) e GLOBALleida (Espa-
nha). Foram 19 os participantes que representaram as oito 
entidades participantes do projeto. A EPATV fez-se repre-
sentar pela coordenadora do Centro Qualifica e pela res-
ponsável pelo Observatório de Empregabilidade da EPATV, 
duas das estruturas que maior influência têm no acompa-
nhamento dos estudantes pós-formados pela escola e no 
seu apoio até à integração socioprofissional plena.

EPATV impulsiona
Erasmus+ sobre 
Emprendedorismo Verde

EPATV na Catalunha para a 
melhoria de empregabilidade e 
empreendedorismo dos jovens
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A EPATV colocou 4 estagiários em 
empresas seleccionadas em Antalya, 
Turquia. Estes alunos vão cumprir aproxi-
madamente mês e meio de estágio nas 
áreas da Metalomecânica e da Meca-
trónica Automóvel. 

A EPATV tem desenvolvido, nos últi-
mos anos, um acordo de cooperação 
com a sua escola congénere da região, 
tendo já recebido em Portugal esta-
giários turcos, colocados em empresas 
portuguesas da região.

Em paralelo, ocorre a partilha das 
boas práticas de ambas as instituições 
que tem evidenciado bons resultados e 
espera-se que esta cooperação conti-
nue a ser frutuosa num futuro próximo.

Os parceiros do projeto de Parcerias Estra-
tégicas ERASMUS+ em Educação de Adultos, 
coordenado pela Escola Profissional Amar Terra 
Verde – Percursos de Melhoria de Competências 
nos profissionais de Educação e Formação de 
Adultos juntaram-se recentemente em Malmo, 
na Suécia, para refletir sobre o decorrer do curso 
em regime de elearning, cujos dois primeiros 
módulos já estão concluídos, assim como para 
preparar os restantes módulos e a próxima for-
mação presencial. 

Durante a reunião foi ainda possível visitar 
uma escola de educação popular sueca e um 
centro de educação comunitária. Relembre-
-se que, para além da EPATV, participam neste 
projeto a EAEA – European Association for the 
Education of Adults, da Bélgica; o Learning and 
Work Institute, do Reino Unido, a KVS – Finnish Life-
long Learning Foundation, da Finlândia, a Nordic 
Network for Adult Learning da Dinamarca e a 
Glokala, da Suécia, que acolheu a reunião deste 
projeto. Juntos, estes parceiros estão a desenvol-
ver o curso online para educadores de adultos 
em toda a Europa e vão ainda desenvolver um 
conjunto de materiais que, compilados, serão 
depois disponibilizados nas diferentes línguas 
para a capacitação de profissionais deste setor.

EPATV coloca
estagiários ERASMUS+
na Turquia

EPATV em reunião 
Erasmus+ na Suécia

A EPATV acolheu entre os dias 18 e 20 de 
junho a quarta e última reunião transnacional do 
projeto Erasmus+  Boost Your Green (2016-1-FR-
01-KA219-024021).

Ao longo de 3 anos, a EPATV e os parceiros 
oriundos de França (coordenador), Bulgária, Ma-
cedónia, Portugal, Roménia e Turquia avaliaram 
e discutiram, no sentido de encontrar estratégias 
e recomendações comuns, as suas práticas no 
sentido de estimar o seu desempenho ambiental 
em seis vetores: Resíduos, Energia, Água, Ali-
mentação Biodiversidade e Solidariedade, no 
primeiro ano de projeto. No segundo, agiram no 
sentido de melhorar o desempenho ambiental e, 
no terceiro, procuraram inovar ainda ao encon-
tro da sustentabilidade.

Findas as atividades, fez-se, nesta reunião, o 
balanço da sua conclusão e prepararam-se os 
importantes relatórios a apresentar no final de 
cada projeto, o kit pedagógico que permitirá a 
formação ambiental dos alunos. Adicionalmen-
te, todos os parceiros apresentaram o balanço 
de três anos de projeto.

A EPATV perspetiva a melhoria do seu desem-
penho, contando para tal com as boas práticas 
reunidas neste projeto e a sua experiência no 
âmbito do programa Eco-Escolas.

A EPATV participou, entre os dias 25 e 28 
de junho, na reunião transnacional de projeto 
referente à parceria “Refugees and Migrants 
searching their future in the United Europe (past-
-present-future)”. 

Esta foi a última reunião deste projeto e 
visou recolher elementos em falta dos parcei-
ros, coordenar a realização dos relatórios finais, 
esclarecer dúvidas e definir de que forma o 
projeto se prolongará no tempo, para além do 
seu final. Paralelamente, no decurso do progra-
ma desenvolvido, efetuaram-se visitas ao Monu-
mento Nacional da resistência ao colonizador 
“The impriosioned graves” ao Museu Nacional de 
Arqueologia, ambos em Nicósia, no sentido de 
compreender as diversas vagas de ocupação 
e migração de que a ilha foi alvo ao longo dos 
séculos.

O projeto finda, formalmente, no final de 
agosto de 2019, tendo todos os resultados a que 
se propôs, sido alcançados.

EPATV encerra parceria 
Erasmus+ sobre 
sustentabilidade

EPATV encerra projeto 
Erasmus+ sobre 
Refugiados
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A educação permanente, 
na qual englobamos a educa-
ção de adultos, tem historica-
mente sido o parente pobre 
da Educação em Portugal. O 
pós-guerra (essencialmente 
II Guerra) exigiu respostas às 
quais a educação não foi ca-
paz de responder. Os anos 60 
e 70 trouxeram muitos questio-
namentos sobre o sistema edu-
cativo e a sua capacidade de 
resposta às novas realidades 
sociais, económicas, científicas 
e tecnológicas. 

Durante os anos 60/70, mui-
tos autores (Lengrand, Faure, 
Freire) debruçaram-se sobre 
a “nova educação” - essen-
cialmente uma educação ao 
longo da vida. O Relatório Fau-
re (1972) - publicado nessas 
décadas de questionamento 
- alerta para a necessidade de 
os sistemas educativos serem 
repensados e principalmente 
para a aproximação à escola 
da vida. Neste alinhamento, 

falamos da valorização da 
visão tripartida da educação 
- formal, informal e não formal 
-, considerando que em todos 
os momentos e espaços o ser 
humano aprende e partilha 
conhecimento. 

Muito caminho foi trilhado 
e muito foi escrito sobre a edu-
cação permanente e a sua 
importância na valorização 
integral do ser humano. Ape-
sar do paradigma orientador 
da educação permanente ter 
sofrido “perturbações” ainda 
vigentes atualmente, com a 
adoção da aprendizagem 
ao longo da vida, a educa-
ção de adultos é de inegável 
importância para uma socie-
dade em mudança e com as 
exigências inerentes.

Na perspetiva da valoriza-
ção da educação ao longo 
da vida surge the International 
Adult and Continuing Educa-
tion – Hall of Fame, em 1990, 
com o objetivo de divulgar o 

trabalho desenvolvido por líde-
res/inspiradores/instituições a 
nível mundial. Com o intuito de 
honrar personalidades que, de 
diferentes formas, contribuem 
para a valorização da edu-
cação de adultos é atribuída, 
desde 1996 – data da primeira 
nomeação - e anualmente 
até hoje, a distinção do Hall of 
the Fame. 

Abordar esta instituição, 
nesta rubrica, vem a propósito 
da nomeação para o Hall of 
Fame, no ano de 2019, de um 
português - Alberto Melo. O 
Professor Alberto Melo é uma 
figura incontornável na história 
da educação de adultos 
em Portugal, pelo referen-
cial teórico que desenvolveu 
neste campo, mas também 
como Presidente da Comissão 
Diretiva da APCEP - Associa-
ção Portuguesa para a Cultura 
e Educação Permanente - 
associação de que a EPATV é 
associada.

Alberto Melo apresenta 
uma longa carreira,  quer en-
quanto professor universitário, 
quer pelo seu papel  em asso-
ciações de desenvolvimento 
comunitário. No que concerne 
a medidas de políticas públi-
cas no campo da educação 
de adultos em Portugal, Alber-
to Melo destaca-se, no interior 
do Ministério da Educação, 
primeiro como Diretor-Geral de 
Educação Permanente (1975-
76) e, mais tarde, como Encar-
regado de Missão do Grupo 
responsável pela implementa-
ção do Projeto de Sociedade 
SABER+ (1997-99), que esteve 
na origem de medidas Cursos 
de Educação, Formação de 
Adultos e Centros Novas Opor-
tunidades, entre outras.

Assim, a nomeação de 
Alberto Melo deixa-nos, en-
quanto Portugueses, e pelo 
trabalho que desenvolvemos 
na educação de adultos, 
orgulhosos.•

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica da EPATV

O dia 21 de junho é uma data histórica 
para a Educação e Formação de Adultos, em 
Portugal, com a eleição de Susana Oliveira, 
da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPA-
TV), para a vice-presidência da LLL (LifeLong 
Learning) Platform – Plataforma Europeia 
para a Aprendizagem ao Longo da Vida, em 
Bruxelas.

Na Assembleia Geral, houve eleições e, 
pela primeira vez, Portugal assume a Presi-
dência, através de Luís Costa, da ANESPO 
(Associação Nacional das Escolas Profissionais) 
e uma Vice-presidência, através de Susana 
Oliveira (representante da EPATV na European 
Association for the Education of Adults — 
EAEA). 

Esta Plataforma Europeia reúne as diversas 
instituições europeias sectoriais numa função 
de lobby e de promoção de políticas euro-
peias numa base integrada.

Por sua vez, Susana Oliveira, que represen-
ta a EPATV – Escola Profissional Terra Verde na 
EAEA desempenhando, neste momento, a 
função de Vice-Presidente daquela associa-
ção europeia, foi agora eleita para Vice-Presi-
dente da Plataforma Europeia para a Apren-
dizagem ao Longo da Vida.

A Plataforma de Aprendizagem ao Longo 
da Vida reúne 42 organizações europeias 
ativas no campo da educação, formação e 
juventude. Atualmente, estas redes represen-
tam mais de 50 000 instituições e associações 
de ensino, abrangendo todos os sectores da 
aprendizagem formal, não formal e informal, 
beneficiando vários milhões de cidadãos 
europeus.

 Numa parceria com a empresa Ateliers de 
Ponte de Lima, o Centro Qualifica certificou 
51 colaboradores, sendo que 8 obteram o 3º 
ciclo e 43 o ensino secundário.  Esta empresa 
com cerca de 500 colaboradores considera a 
formação uma ferramenta fundamental para 
o sucesso. 

O Centro Qualifica e a sua equipa congra-
tula-se por fazer parte do sucesso de todos os 
diplomados.

EPATV na liderança da
educação de adultos na Europa

Centro Qualifica em atividade

 
ATEPELI - Ateliers de Ponte de Lima, Unipessoal, Lda.  •  Rua das Valinhas, n°438, Calvelo, Ponte de Lima 
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TER - Apesar da experiência de iniciar a prática 
de futebol noutro local, qual a importância e de que 
forma sentiu a sua integração nas camadas jovens 
do Sporting Clube de Braga?

 Jorge Pires (JP) - Senti uma motivação 
muito grande, dado que foi uma integração feita 
por etapas e muito profissional. Naquelas idades 
mais jovens, a educação é levada a sério, com um 
enfoque muito centrado na formação de homens. 
É um clube com história na formação, que sempre 
recebeu jogadores vindos de outros lados, criando 
um ambiente familiar em que a integração é feita 
gradualmente. No meu caso, senti-me sempre em 
casa com grupos fantásticos.  

TER - Até concluir o 9º ano, jogando até então no 
Sporting Clube de Braga, conseguiu conjugar es-
tudos e futebol. Quando passa para o 10º ano, tem 
que tomar uma decisão, optar. Futebol de exigência 
maior, mas não são possíveis os estudos, ou passar a 
jogar no FC de Amares e tentar conciliar os estudos. 
De que forma é que encarou essa decisão e o por-
quê da opção?

 JP - Na altura, foi uma decisão difícil que 
mudava um pouco a minha vida e os meus sonhos 
de me tornar um jogador profissional, mas foi uma 
decisão ponderada. Senti, então, que era a altura 
de apostar nos estudos para me preparar para o 
futuro no mundo do trabalho. Apesar disso, nunca 
pensei desistir de um dia ser jogador profissional, 
pensei sempre que poderia lutar  para vir a concreti-
zar esse sonho e, mais tarde, veio mesmo a concreti-
zar-se. 

À conversa com...

Jorge Pires

TER - A evolução como jogador tem 
um momento que altera toda a sua 
vida, com a ida à seleção da AFB e a 
possibilidade de seguir um novo rumo. 
Como é que encarou esta possibilida-
de? 

 JP - Com a minha ida à sele-
ção da AFB e com as boas exibições 
feitas, um novo futuro abriu-se para 
mim. Foi um momento de viragem na 
minha vida, fazendo parte do grupo de 
melhores jogadores que representavam 
a Associação de Braga, viajando por 
países e conhecendo outras pessoas e 
culturas diferentes.   

TER - Este momento chega aos 
20 anos de idade. Até então sempre 
acreditou nas suas capacidades como 
futebolista e que o seu momento iria 
chegar? 

 JP - Eu sempre acreditei no meu 
potencial e nas minhas capacidades 
futebolísticas, faltava aquela oportuni-
dade, o momento que eu esperava há 
algum tempo. Com trabalho e dedica-
ção era possível chegar onde eu queria, 
com os pés sempre bem assentes na 
terra e com objetivos claros e reais. 

TER - A sua carreira tem uma carate-
rística que a marca. Encontra treinado-
res de renome e com méritos reconhe-
cidos: Lito Vidigal, Paulo Fonseca e Vítor 
Oliveira. De que forma carateriza estes 
três homens do futebol no seu cresci-
mento como futebolista e, se assim foi, 
até como homem?

 JP - Foram grandes impulsiona-
dores da minha carreira futebolística 
que me ajudaram a dar grandes passos, 
com títulos e conquistas muito impor-
tantes. Cresci muito, ensinaram-me a 
encarar os desafios com atitude, sem 
me acomodar, e vendo coisas que 
jamais saberia como fazer, a experiên-
cia e a competência deles eram muito 
importantes para o grupo de trabalho e 

ajudava muito os atletas. Sem dúvida, 
quando se junta a vontade de aprender 
com bons treinadores e bons atletas, 
tudo se torna mais fácil.   

TER - Durante a sua carreira, pas-
sou por clubes com reconhecimento e 
potencialidade no panorama nacional: 
Desportivo das Aves, Feirense, Morei-
rense e Portimonense. Como é que se 
sente por ter vestido as camisolas destes 
clubes?

 JP - Sinto-me um jogador privi-
legiado, mas também consciente que 
trabalhei para isso. São clubes com cré-
ditos firmados no futebol português que 
me ajudaram na vida. Estou orgulhoso 
por ter representado estes clubes com 
um sentimento de dever cumprido nas 
tarefas que me foram dadas. 

TER – Passou, também, pelo futebol 
angolano. Angola vs futebol. Como 
caracteriza estas realidades?

 JP – Caracterizo Angola como 
um país em que o futebol mascara um 
pouco a realidade vivida na sociedade, 
que é assolada por muitos problemas.

TER – Então a Angola do futebol não 
é a mesma Angola do dia a dia? Como 
sentiu esta experiência?

 JP - Angola é um país de extre-
mos, sem uma classe média, é uma rea-
lidade muito distinta e não se associa 
muito ao futebol. Tem um futebol em 
que as condições não eram as ideais, 
faltando um pouco de tudo, mas ao 
contrário, a nível financeiro, compensa-
va muito em relação a Portugal.  

TER - Qual a sua opinião sobre a 
existência de um líder no balneário? É 
importante?

 JP - Um líder no balneário tem 
um peso muito importante visto que é 
aquele que dá voz ao grupo e o incen-
tiva. Leva aqueles que não conseguem 
ao rumo certo. Tenta levar a mística 

do clube para dentro do balneário e 
transmitir uma cultura de vitória ao gru-
po. Tem de ser uma pessoa com uma 
personalidade forte e que consiga pas-
sar uma mensagem positiva. Em suma, 
como o próprio nome o indica, tem de 
ser um líder.  

TER - A possibilidade de voltar a um 
clube, que é como uma nova passa-
gem: o Portimonense. Qual o sentimen-
to?

 JP - A possibilidade de voltar ao 
Portimonense é um sentimento muito 
positivo, porque sei que fiz um bom 
trabalho no clube, onde as pessoas re-
conhecem o meu valor como jogador e 
como homem. As conquistas pelo clube 
ajudaram muito para que as pessoas, os 
adeptos, gostassem dos jogadores mais 
experientes como eu. 

TER - Após o final da carreira, tem 
planos para o futuro, ligados à modali-
dade?

 JP - As pessoas que comandam 
o Portimonense sempre mostraram in-
teresse no sentido de que eu, no futuro, 
ficasse ligado ao clube, dada a relação 
que existe com o clube e com a cida-
de, de que aprendi a gostar. Por outro 
lado, o futebol deu-me muitas alegrias. 
Ficar ligado ao futebol e ao Portimonen-
se é algo que me agrada. 

TER - Qual a mensagem que pode 
deixar aos jovens quanto ao facto de 
abandonarem os estudos em funções 
de outras opções? 

 JP - A mensagem que posso 
deixar é para seguirem os estudos e 
tentarem conciliar com o desporto com 
que mais se identificam. Não é fácil, 
mas com dedicação tudo se consegue. 
Nunca desistam dos vossos sonhos e lu-
tem muito, até porque nós, portugueses, 
somos bons naquilo a que nos dedica-
mos.•

Profissão -  Jogador de futebol
Lema de vida - “Nunca desistam 

dos vossos sonhos e lutem muito”.

Passou pelas camadas jovens 
do Sporting de Braga e prosseguiu 

a carreira em clubes como o Aves, 
Feirense, Moreirense e Portimonense 
onde é um ídolo sempre recordado. 

Treinadores como Lito Vidigal, 
Paulo Fonseca e Victor Oliveira 

marcaram-lhe a carreira.
A pensar no futuro, concluiu o 

12º ano de escolaridade no Centro 
Qualifica da EPATV.
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TER - O que sente então um jovem quando, de 
repente, tem olheiros dos 3 maiores clubes nacionais 
desejosos de o ver se transferir para lá e acaba por 
escolher o Sporting Clube de Portugal?

David - Na altura, com 12 anos, é uma situa-
ção complicada de gerir tanto a nível social como 
emocional, acaba sempre por ter alguma influência 
no nosso comportamento e nas nossas atitudes! 
Estando na adolescência - que é sempre uma fase 
de maior oscilação comportamental - associado ao 
facto de sentir aquele era futebolisticamente o meu 
sonho, alimentado diariamente neste caso por altos 
responsáveis dos maiores clubes de Portugal, leva-
-nos a esquecer um pouco aquilo que realmente 
importa nessa fase que são os estudos e utilizarmos 
os tempos livres para nos divertirmos. Felizmente, tive 
sempre o apoio dos meus pais que foram conse-
guindo gerir da melhor forma todas as situações que 
iam surgindo.

TER - Viveu durante alguns anos em Alvalade. 
Quais são os valores para a vida que ficam, para um 
adolescente que sai do seu seio familiar e passa a 
conviver com atletas e pessoas diferentes e princi-
palmente com educadores novos?

David - Os primeiros tempos - não posso ne-
gar - foram extremamente difíceis, a adaptação 

David Caiado é filho de 
pais emigrantes portugue-

ses, nasceu no Luxemburgo, 
onde viveu os primeiros anos 
da sua vida, e, quando vem 

viver para Portugal, continua a 
alimentar a sua grande paixão 

– a bola. 

À conversa com...

David Caiado

a educadores novos, cidade enorme 
comparada com o meio onde habitam 
os meus pais e ter de abdicar de ser 
criança nessa altura para passar a ter 
responsabilidades diárias requerem o 
seu tempo, os seus muitos erros, mas, 
acima de tudo, um sonho grande de 
ser Profissional de Futebol para não de-
sistir e voltar para o nosso cantinho.

Íamo-nos apoiando mutuamente 
e, inconscientemente, muitas vezes, 
éramos crianças de todas as partes de 
Portugal em busca de um sonho, isso 
sim, com condições de treino e acom-
panhamento humano de excelência. 
Os valores que ficam são a entreajuda, 
o companheirismo, a solidariedade 
e empatia para além de que todo o 
esforço e sacrifício têm a sua recom-
pensa.

TER - Tendo em conta a carreira que 
seguiu, sente que os ensinamentos da 
formação são importantes?

David - Sim, sinto que ter uma boa 
formação, tanto a nível humano como 
profissional, me ajudou e ajuda muito 
no dia a dia. Juntando a capacidade 
de adaptação, já por si uma caracterís-
tica do povo português, posso dizer que 
sou capaz de absorver muito bem as 
variadas situações que me aparecem 
diariamente, tanto dentro como fora do 
campo.

TER- Estreou-se na equipa principal 
do Sporting, jovem, mas não se impôs 
nesta, de certa maneira poderá dizer 
que isto o ajudou a crescer sem receios 
de ser um jogador do mundo?

David - Estreei-me com 18 anos e 
obviamente que a nossa expectativa 
é de sermos os melhores e estarmos 
nas melhores equipas do mundo; no 
entanto, nem todos - por variadas ra-
zões – alcançam esse sonho. Sinto que 
tenho tido acima de tudo uma carreira 
recheada de belos momentos e apren-
dizagens constantes, para além de ter 
tido a possibilidade de viver em vários 
países com culturas completamente 
distintas, o que nos abre muito a mente 

a todos os níveis.

TER- Jogou bastante em países do 
leste europeu; que diferenças culturais 
e sociais sentiu nesses países? Alguma 
vez se sentiu como o “estrangeiro” que 
auferia mais?

David - Passei por 4 países de leste 
- Bulgária, Ucrânia, Polonia e Roménia! 
Todos eles bastante diferentes, mas cul-
tural e socialmente parecidos, apesar 
de achar que, destes países, a Polónia 
é aquele que mais se aproxima da 
mentalidade e cultura europeia.

Sendo estrangeiro, é nos exigido 
sempre mais porque somos vistos como 
aqueles que vêm tirar o lugar aos da 
sua nacionalidade, mas, acima de 
tudo, valorizam muito quem der sempre 
o seu melhor nos treinos e jogos! Neste 
mundo futebolístico, o que aprendi foi 
que, infelizmente, olham para ti primeiro 
como um jogador, depois como um 
ser humano e que o respeito é ganho 
dentro do campo.

TER - O seu percurso jovem teve 
início num grande clube português: o 
SCP. Qual a sua opinião do caminho 
que o futebol português está a levar no 
tratamento dos escalões de formação? 
As academias e os novos campeona-
tos criados são uma mais-valia para a 
formação?

David - Estou neste momento no es-
trangeiro há mais de 10 anos, com uma 
interrupção de 6 meses em que repre-
sentei o Vitória de Guimarães e posso 
dizer que, mesmo do lado de fora, 
tenho visto e sentido uma evolução 
muito boa a nível formativo nos clubes 
portugueses.

Tem havido maior aposta tam-
bém pelo facto de terem sido criadas 
equipas dentro dos clubes que permi-
tem aos seus talentos seguir dentro de 
“casa”.

Foram criadas competições para 
faixas etárias após a formação que 
ajudam no seu crescimento, para 
poderem estar mais preparados para 
representar a equipa principal que é o 

grande objetivo do atleta e do clube.
Comparado com a minha altura, 

evitam-se empréstimos para clubes 
onde o controlo do crescimento do 
atleta fica comprometido assim como a 
sua respetiva evolução para o grande 
objetivo.

TER - No momento em que se encon-
tra agora, numa aventura romena, mas 
assumida como o caminhar para o fim 
de uma longa carreira, quais os objeti-
vos que tem em mente para um futuro 
próximo?

David - Presentemente na Romé-
nia, e com mais dois anos de contrato, 
com término - se cumprido - aos 34 
anos, vejo-me neste momento ainda 
com alguns anos pela frente, se a nível 
físico e mental tiver condições para tal; 
no entanto, de forma a preparar-me 
para o futuro, acabei neste momento 
o 12º ano que me permite, com cal-
ma, pensar num curso com o qual me 
identifique, sendo que gostaria de ficar 
ligado ao futebol numa área diretiva ou 
técnica, mas de segundo plano, não 
principal.

  
TER - Qual a mensagem que gostava 

de deixar aos jovens que despertam 
agora para o futebol no que concerne 
à conciliação desta atividade com os 
estudos?

David - O conselho que dou aos 
jovens é um pouco mais do que o habi-
tual “os estudos são sempre mais impor-
tantes”, pois penso que é algo tantas 
vezes dito que já não tem efeito nas 
crianças e nos adolescentes. Para eles 
digo que os estudos, tal como se diver-
tirem - no bom sentido - e socializar são 
muito importantes. Obviamente que po-
dem ter o sonho de serem profissionais 
de futebol, mas, mesmo hoje em dia, 
os treinadores privilegiam muito mais o 
jogador inteligente e com conhecimen-
to porque esse vai ter o cérebro muito 
mais preparado para absorver as ideias 
e adaptar-se aos desafios do treinador!

Estudem, treinem, tenham um sonho 
e sejam felizes todos os dias!•
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Todos os anos é apresentada 
uma estimativa sobre o dia 
em que a Humanidade atinge 
o limite do uso sustentável de 
recursos naturais disponíveis 
para esse ano, ou seja, 
o orçamento natural, 
habitualmente designado 
como Overshoot Day (Dia de 
Sobrecarga da Terra). Este 
ano o limite foi atingido a 29 
de julho, três dias mais cedo 
que em 2018, em que a data 
foi 1 de agosto, sendo que 
a tendência tem sido a de 
acionar o cartão de crédito 
ambiental cada vez mais 
cedo, não obstante todo o 
discurso político e público 
sobre economia circular e 
neutralidade carbónica.

É urgente 
alterar esta 
tendência 
insustentável!

Portugal é um contribuinte ativo 
para esta situação, uma vez 
que, se todos os países tivessem 
a mesma pegada ecológica 
que o nosso, seriam necessários 
2,5 planetas. Este ano Portugal 
atingiu o seu overshoot day a 
26 de maio.

Ora, sabemos que os e as jovens são agentes de 
mudança e, se mobilizados, vão desencadear 
capacidades de ativismo para a criação de um 
mundo melhor talvez nunca antes imaginadas. Está, 
por isso, nas tuas mãos, realizar esta mudança!
As preocupações com o meio ambiente e os 
impactos das mudanças climáticas tendem a ser 
um desafio para o futuro do trabalho. As práticas 
de produção e consumo dentro do atual modelo 
económico linear estão a levar à exploração 
excessiva dos recursos naturais, à perda da 
biodiversidade e a mudanças climáticas.
A globalização tem um papel a desempenhar no 
meio ambiente e gera cada vez mais problemas. As 
cadeias de valor global têm um impacto ambiental 
significativo. Estas exigem uma grande quantidade 
de consumos ambientais, tais como recursos e a 
produção de grandes quantidades de resíduos, que 
ficam espalhados pela cadeia.  A tecnologia poderia 
desempenhar um papel positivo na redução da 
pegada ecológica dos negócios. Já vai substituindo 
a necessidade de algumas viagens, por exemplo, 
como resultado de avanços nas comunicações. 
Também poderia ser usada para produzir de uma 
maneira mais ecologicamente eficiente. Contudo, 
surgem aqui alguns desafios. A revolução digital, 
por exemplo, parece ter efeitos negativos sobre 
o ambiente como resultado de grandes “lutas de 
poder”, particularmente para fins do chamado Big 
Data. Aproximadamente 1,2 mil milhões de empregos 
dependem especificamente dum ambiente estável 
e saudável. Isto inclui trabalho em setores como 
agricultura, pesca e silvicultura, mas também turismo, 
farmacêuticos e outras indústrias que dependem de 
processos ambientais naturais. 
Como os países tentam alcançar internacionalmente 
metas climáticas acordadas e reduzir os impactos das 
alterações climáticas nas suas economias, é provável 
que venhas a participar ativamente numa transição 
para uma economia mais verde.

Mais da metade da força de trabalho global será 
afetada por esta transição que, por um lado, 
resultará na destruição de empregos em campos 
considerados que são barreiras ao combate às 
alterações climáticas e, por outro, vão criar-se 
muitos novos empregos emergindo da chamada 
economia verde e circular mais rapidamente do 
que o esperado. Muitas oportunidades de emprego 
estão a surgir já para os jovens nestas áreas, bem 
como nas áreas ligadas à eficiência energética 
ou reciclagem. Como exemplo, algumas fontes 
da Comissão Europeia citam bolsas de emprego 
referindo dados de 2018 dizendo que na EU mais de 
50% das ofertas de emprego no setor da energia 
foram relacionadas com as energias renováveis.
Estas oportunidades conectam-se positivamente 
com as opiniões dos jovens sobre a necessidade de 
combater as alterações climáticas. Um relatório do 
Eurobarómetro sobre a juventude constatou que 
os jovens avaliaram a proteção do meio ambiente 
e a luta contra as alterações climáticas como a 
segunda prioridade mais elevada para a UE, após a 
educação e as habilidades.  Mais possibilidades de 
emprego na chamada economia verde permitiriam 
que os jovens tivessem emprego enquanto 
contribuíam para a sociedade de maneiras 
facilmente percecionada como valiosa.•

Susana Oliveira
Observatório de Empregabilidade da EPATV
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Toma um
banho
de floresta!

“Caminhar sem saber onde vou chegar, ouvir 
os pássaros a cantar e a brisa a sussurrar nas folhas 
das árvores. Ver os diferentes verdes das árvores 
e a luz do sol filtrando-se pelos galhos. Cheirar a 
fragrância da floresta e provar a frescura do ar 
enquanto respiro profundamente. “

É exatamente aqui! O momento em que me 
afasto de todo o barulho da poluição diária, me 
liberto do ruído do meu pensamento e me encon-
tro comigo mesma. 

Não há nada como estar profundamente mer-
gulhada numa floresta, completamente separada 
da sociedade. Ela fornece uma sensação inexpli-
cável de consciência tranquila. Os únicos sons são 
os da nossa própria respiração, os passos, o vento, 
o farfalhar das árvores e os movimentos das criatu-
ras a que chamamos o lar selvagem.

Todavia, é um facto que muitos de nós rara-
mente experimentamos isto. Mais e mais pessoas 
estão cada vez mais afastadas da natureza em 
vilas e cidades. Muitas cidades têm belos parques, 
mas visitá-los não é exatamente o mesmo que 
ficar profundamente imerso no campo.

O som da natureza é automaticamente rela-
xante. Não precisa de livro de instruções.  Não se 
explica. Sente-se. Alivia as nossas preocupações, 
ajuda-nos a relaxar e a pensar com maior clareza. 

Estar na natureza restaura o nosso humor, 
devolve-nos a nossa energia, a nossa vitalidade, 
refresca e rejuvenesce. É uma cura, uma terapia, 
um processo de autoconhecimento e exploração 
do nosso interior. Neste encontro com a natureza, 
descobrimos muito de nós. Existe um equilíbrio. 
Ouvimo-nos, sozinhos…

Tomar um banho de floresta 
é exatamente isto. Um poderoso 
antídoto contra as pressões do 
mundo moderno, com poderes 
comprovados e benefícios dura-
douros ao nosso bem-estar físico 
e mental, através de uma ligação 
profunda do nosso “eu”, com a 
natureza.

Originário no Japão - shinrin 
yoku, ou Banho de Floresta, é 
uma parte aceite dos cuidados 
preventivos japoneses por causa 
dos benefícios à saúde mental, 
física e espiritual que proporcio-
na. Também conhecida como 
terapia florestal, esta baseia-se 
em milhares de anos de conheci-
mento intuitivo.

Somos parte da natureza 
e temos uma profunda 
necessidade de sentir essa 
conexão.

Sente

o poder
da natureza

Glória Lago
Docente da EPATV

O termo japonês shinrin-yoku 
significa literalmente “trazer a flo-
resta”. A ideia é trazer a energia 
curativa da natureza para nós 
mesmos em todos os sentidos.  
Deixar a natureza entrar através 
dos nossos ouvidos, olhos, nariz, 
boca, mãos e pés. Este é o nosso 
sexto sentido, um estado de espí-
rito. Uma vez conectados com a 
natureza, atravessamos a ponte 
para a felicidade.

Não são apenas as nossas mentes que se 
beneficiam do tempo na floresta, mas também os 
nossos corpos. Caminhar na natureza fortalece o 
sistema imunológico e os músculos.

Há evidências difundidas de que os produtos 
químicos emitidos pelas plantas, conhecidos como 
fitoncídios (óleos essenciais da madeira), ajudam a 
fortalecer o sistema imunológico dos seres huma-
nos que estão expostos a eles.

Para não mencionar, que a caminhada é uma 
das atividades mais saudáveis   e com menor risco 
de lesões. Uma simples caminhada de 60 minutos 
pode queimar até 500 calorias. 

Ao mesmo tempo, caminhadas reduzem a 
pressão arterial, o que significa que pode ajudar a 
prevenir doenças cardíacas, melhora a circulação 
sanguínea e pode ajudar na perda de peso.

Pesquisas mais gerais sobre a área das cone-
xões com a natureza sugerem que os benefícios 
reais e de longo prazo incluem, entre outras coisas, 
redução do stresse, melhoria da imunidade, redu-
ção da pressão arterial e recuperação acelerada 
de doenças ou traumas.

Os benefícios são muitos e verdadeiramente 
terapêuticos.

Sozinho ou em grupo, imagina-te a fazer uma 
pausa na tua vida diária por algum tempo, ou 
ter a oportunidade de colocar o teu mundo em 
câmara lenta, olhar a vida através de uma lente 
diferente. 

Muda alguma coisa, de certeza! Encontra-te!
Mergulha no poder da natureza e liberta-te!•

 A chave para 
desvendar o poder da 
floresta está nos cinco 
sentidos.
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Nesta rubrica Ter Cultura, e dando seguimento à 
edição anterior, vou partilhar convosco mais um artigo 
de opinião do psicólogo clínico, psicanalista, professor e 
escritor, Eduardo Sá. 

Os seus artigos nem sempre são consensuais, mas 
a verdade é que estes promovem debates, discussões 
salutares sobre assuntos com os quais temos a obriga-
ção de nos preocupar.  Todos temos (ou deveríamos ter) 
responsabilidade social, esta está intrínseca ao nosso 
papel de cidadãos.  É verdade que alguns acabam por 
se demover das suas obrigações sociais, cujas as conse-
quências afetarão todos de forma linear.

Todos os criticamos pela sua apatia como, a 
seguir, não apoiamos as suas causas

Eduardo Sá

Hoje, muitas crianças e adolescentes saíram 
à rua para se manifestarem contra as altera-
ções climáticas. Na verdade, para se manifesta-
rem, faltaram às aulas.

Mas há causas que, pela sua seriedade, te-
riam merecido mais apoio dos adultos. A come-
çar pelo Ministério da Educação. Na verdade, 
não se trata de uma ponte de Carnaval nem de 
um protesto ... que, antes, já comprometeram 
algumas das suas aulas, independentemente 
da justeza desses protestos ou dos festejos que 
terão justificado que elas não as tivessem tido.

Mas, quando nos alarmamos com a forma 
como os adolescentes parecem apáticos às 
questões cívicas, aos compromissos políticos ou 
aos mais diversos desafios sociais, não deixa de 
ser inquietante que não nos tenhamos todos 
associado a um protesto justo. Que se justifica 
pela forma como todos nós vamos sendo apá-
ticos em relação aos motivos pelos quais as alte-
rações climáticas se dão. E que nos deveriam 
comprometer muito mais, atendendo à forma 
como estamos a deixar aos nossos filhos um am-
biente doente e degradado, com alterações 
climáticas gravíssimas que irão comprometer o 
seu futuro.

Quando se parece convergir para a con-
vicção de que iremos deixar de ter primavera, 
vermos os nossos filhos lutar pelo direito à prima-
vera, perante a displicência de todos nós que 
lha estamos a tirar, é triste. Devíamos ir a tempo 
e - ministério, pais e professores - convocarmos 
uma nova manifestação pelo direito à Primave-
ra. De forma a que eles percebam que subscre-
vemos as suas preocupações. Porque não há 
um planeta B. Nem um futuro B…

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

TER
CULTURA 

Respeitando sempre os princípios demo-
cráticos, todos temos o direito e acima de 
tudo o dever de sermos mais pró-ativos na 
defesa da sustentabilidade até porque se 
continuarmos apáticos contribuiremos para o 
esgotamento dos recursos para as gerações 
futuras. Isto sim, é alarmante. 

Investigadores na NASA evidenciaram re-
centemente que a  temperatura do planeta 
está a aumentar, as alterações climáticas e 
o degelo nos polos afetam cada vez mais 
espécies, mais de 95% da população mun-
dial está exposta à poluição atmosférica e os 
Governos mostram-se cada vez mais preocu-
pados com as consequências a longo prazo 
do aquecimento global. Mas ainda existe 
esperança para inverter esta realidade. Um 
estudo recente, publicado na revista Nature 
Sustainabilitye suportado pela NASA, divulga 
que o planeta azul está literalmente mais 
verde. Nos últimos 20 anos, a zona verde no 
mundo aumentou 5%, o que significa que, na 
verdade, o planeta tem agora uma maior 
quantidade de plantas e árvores.

A China e a Índia, os dois países mais 
povoados do mundo, são os que mais têm 
contribuído para este fenómeno. Apesar 
de ambos abrangerem apenas 9% da área 
verde total do planeta, são responsáveis por 
um terço deste crescimento florestal. “Uma 
descoberta surpreendente, tendo em conta 
a noção geral sobre a degradação dos solos 
em países populosos devido à sobreexplora-
ção. 

A China, por si só, é responsável por 25% 
do aumento global das áreas verdes, graças 
a programas de conservação e reflorestação. 
Outras medidas de ordenamento do território 
e uma prática de agricultura intensiva têm 
também contribuído para este aumento, 
com uma melhoria dos sistemas de irrigação 
e do uso de fertilizantes na Índia. Desde 2000, 
segundo os autores, a produção alimentar 
nestes países aumentou cerca de 35%.

Este fenómeno já tinha sido registado na 
década de 1999 em outro estudo da NASA, 
mas não conseguiram perceber se a ativida-
de humana estaria diretamente relacionada 
com uma maior quantidade de zonas verdes.

É fundamental que se admita de que se 
trata de um problema para que se tente o 
reparar, embora os humanos sejam incrivel-
mente resilientes. 

Preservar o meio ambiente é dever de 
todos e não é preciso muito esforço, basta 
modificar pequenos gestos em rotinas.

PROTEJA AS ÁRVORES. Não realize podas ilegais e nunca des-
floreste uma área. É importante também não colocar fogo em 
propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas.

DÊ ATENÇÃO AOS CURSOS DE ÁGUA. Nunca coloque lixo em 
rios, lagos e outros ambientes aquáticos e, principalmente, pre-
serve a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra 
erosão e assoreamento.

NÃO PESQUE EM ÉPOCAS DE REPRODUÇÃO e obedeça às re-
gras que indicam a quantidade de pescado permitida. Também 
é importante não realizar a caça ilegal.

PREOCUPE-SE COM SEU LIXO. Nunca atire lixo para o chão, 
importando-se sempre com o destino adequado dele. Separar 
o lixo reciclável é importante para diminuir a quantidade de lixo 
nas grandes cidades.

REUTILIZE, REAPROVEITE E RECICLE TUDO QUE FOR POSSÍ-
VEL. Caixas e plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para 
acondicionar alguns objetos. Roupas que não utiliza podem ser 
doadas. Alguns produtos podem se tornar artigos de decoração. 
O importante é sempre ter em mente que quanto mais diminuí-
mos a nossa produção de lixo, mais preservamos o meio ambien-
te.

REDUZA O CONSUMO DE ÁGUA. Para isso, basta criar maneiras 
de aproveitar melhor água, como armazenar a água da chuva, 
diminuir o tempo de banho, ...

REDUZA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. Evite o consumo 
exagerado, lembrando-se sempre de deixar aparelhos desliga-
dos quando não estiverem sendo usados e apagar as luzes que 
estão iluminando ambientes desnecessários.

EVITE ANDAR APENAS DE CARRO. Os carros poluem o meio 
ambiente, por isso, sempre que possível, opte por deixar o carro 
em casa. Pode escolher por utilizar o transporte público, andar 
de bicicleta ou ainda ir a pé, dependendo da distância a ser 
percorrida.

COMPRE APENAS O NECESSÁRIO. A dica é sempre fazer uma 
pergunta antes de comprar: Eu realmente preciso? A produ-
ção exagerada de produtos ocasiona a exploração de nossos 
recursos de maneira descontrolada. Assim sendo, só consuma o 
necessário e só adquira produtos realmente importantes.•
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Venham ler, minha gente, esta crónica 
de pasmar da, provavelmente, primeira 

Peregrinação Espiritual 4.0 que São Roque 
teve de proteger, no Caminho Inglês, que 

liga Ferrol a Santiago de Compostela.

José de Barros
Docente da EPATV

CRÓNICA DO 
PEREGRINO 

PASMADO

O título desta Crónica é uma Homenagem a Gonzalo 
Torrente Ballester, escritor galego, autor da obra Crónica 
do Rei Pasmado, oriundo de Ferrol, ponto de partida da 

Peregrinação que aqui se relata.

No dia 24 de julho, do ano da graça de 
2019, chegou a Ferrol um grupo de peregrinas 
e peregrinos, oriundos da EPATV, Vila Verde, 
Braga, Portugal. O grupo era constituído por três 
Peregrinas Pessegatas: a Reflexiva, a Incendiária 
e a Imprevisível1; e quatro Peregrinos2: o Capitão, 
o Tenente, o Repórter e o Pasmado. Conduzidos 
por duas Fadas Protetoras dos Peregrinos3, após 
conhecerem a estalagem onde pernoitariam, foram 
meditar para uma bela praia. Uma meditação 
cheia de sol, algumas cañas da estrela da Galiza 
e umas copas do Branco Ribeiro. Muitas selfies, 
vídeos, likes, smiles e adoros. Meditação importante 
para a integração dos caloiros nestas andanças, 
para a forjadura dos elos que ligariam cada um dos 
elementos ao espírito de grupo. Uma meditação 
mesmo tipo top, tão a ver?

A 25, toda a Galiza celebrava o seu patrono, 
Santiago Maior, o Apóstolo. Era de manhã, as nuvens 
prometiam tormenta. Depois do pequeno-almoço, 
das selfies, dos vídeos e mais umas quantas pics, para 
fixar na posteridade o início do Caminho, o Peregrino 
Capitão, com as credenciais selladas, deu ordem 
para caminhar: a todos Ultreia! Et Suseia! 

E lá começou a Peregrinação Espiritual 4.0, a 
mais pândega que alguma vez São Roque teve de 
proteger, no Caminho Inglês. Não fosse a interseção 
das Fadas Protetoras dos Peregrinos, São Roque teria 
desistido, pois Santiago zurzia-lhe reprimendas por 
permitir tal pagode.

Ao longo do Caminho, foram várias as tormentas: 
a Natureza rude, as rampinhas a pique, a chuva, 
as descidas, as bolhas nos pés, as dores nos 
joelhos, nos músculos, o desespero, o desânimo… 
Ao longo do Caminho, foram várias as bonanças: 
a Natureza afável, os bosques encantadores, as 
planícies soalheiras e verdes, as carícias da brisa, os 
alongamentos, as massagens, os almoços (marcada 
a localização através do Google Maps, enviadas as 
coordenadas por WhatsApp às Fadas Protetoras), 
as paragens nas cafeterias, as jantaradas, as selfies, 
os vídeos, a contagem dos likes, smiles e dos adoros, 
as redes sociais a incendiarem, os risos abundantia 
cordis. 

O convívio oscilou entre a consequente 
irritação do cansaço, e as risadas satisfeitas por 
cada pedrinha posta nos marcos do caminho, por 
cada etapa terminada. O Peregrino Capitão e as 

Peregrinas Pessegatas, a Reflexiva e a Incendiária, 
mantiveram desgarrada conversa de escachar 
a rir. Ele sempre irrepreensível no controlo do 
grupo, na organização de cada etapa, não 
descurando o style. A Reflexiva, colocava os 
phones, saía da extrospeção e entrava pelos passos 
da introspeção. A Incendiária, deu asas à sua 
fotogenia, labareda nas redes sociais, sem, por isso, 
deixar a disponibilidade para ajudar os restantes 
elementos do grupo, com o seu spray milagroso e 
demais produtos de socorro às dores. O Peregrino 
Tenente, que dava tilt nas paragens, mostrava-se, 
contudo, afável sem constrangimentos, protetor 
da Imprevisível, e também não descurava o style. 
A Imprevisível pendulava da gargalhada satisfeita, 
ao lamento irritado, sendo a que mais miminhos e 
atenção precisava do grupo. E o grupo esteve com 
ela. Terminou menos pendular, fruto do carinho em 
grupo e do autocontrolo consolidado passo a passo. 
O Peregrino Repórter, com graves problemas nos 
pneus, martirizado pelas bolhas nos calcantes, soube 
aguentar estoicamente e terminar cada etapa com 
a apresentação de um vídeo que todo o grupo 
elogiava, a chamear as redes sociais, a suavizar o já 
sofrido e por sofrer. O Pasmado pasmava-se a cada 
etapa que passava. Pasmava-se por descobrir-se 
capaz de aguentar o Caminho físico e psicológico. 
Pasmava-se com a dinâmica do grupo que, 
contornando potenciais atritos de individualismo, 
tornava, em cada passo conseguido, o difícil 
agradável.

No dia 29, a meio da tarde, o Grupo surgia 
na Praça do Obradoiro! Extravasaram Lágrimas, 
estreitaram-se Abraços, São Roque e Santiago riam 
das reprimendas, e mais selfies, mais vídeos, mais 
pics, mais a Gratidão do Grupo a quem lhe ofereceu 
tal Experiência. E Risos abundantia cordis! E veio 
à memória do Grupo uma frase batida: «Hoje é o 
primeiro dia do resto da tua vida»!

O Peregrino Pasmado, lembrou-se então de um 
companheiro, em livro4 silencioso na mochila, que lhe 
surdiu: 

«(…)
Avançava então e avanço agora e sempre,
Juntando e mostrando sempre mais e depressa,
Infinito e de todas as espécies sou, e igual a elas sou,
Não escolho demasiado aqueles que me recordarão,
Elejo aquele que amo e fraternalmente com ele vou.
(…)» •

1 As três Peregrinas: Clara Sousa, Glória Lago e Magda Gomes.    2  Os quatro Peregrinos: Rui Silva, Adelino Costa, José Dantas e José Carlos Barros.
3 As Fadas Protetoras dos Peregrinos: Ana Luís e Natércia.    4  Walt Whitman, Canto de Mim Mesmo, poema XXXII, Assírio & Alvim.

5 Triskle - símbolo celta - natureza, consciência, espírito.

5
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A Arte é a mãe de toda a 
criatividade humana e da 
necessidade que esta tem 
de superar a sua limitação 
no tempo, e o artista, 
qual ilustrador, com a sua 
“mão de Deus”, capaz de 
inventar e reinventar a 
realidade para satisfação, 
física ou emocional, de 
quem a aprecia, mas 
também “abundatia 
cordis” no seu ato criativo 
mais simples.

VERDE
D’ARTE

Rui Silva
Docente da EPATV

Desde sempre que tenho 
defendido que a arte, em 
toda a sua plenitude, sem-
pre foi, é e continuará a ser 
um veículo privilegiado de 
transmissão, não só de um le-
gado, que temos descurado 
geração após geração, mas 
de toda a riqueza, material 
e imaterial, que nos define 
como Civilização.

Desde o berço da Huma-
nidade, a natureza tem servi-
do de inspiração para muitos 
artistas, nos motivos decorati-
vos de frisos que preenchiam 
as paredes dos palácios, nos 
objetos de cerâmica, em 
estampas de tecidos, mosai-
cos e, mais “recentemente” 
(século XIX), através do mo-
vimento artístico - Impressio-
nismo, que a utilizava como 
tema principal (Não sou um 
adepto convicto da “Escola 
de Barbizon”, e por isso optei 
por não mencionar outros es-
tilos, porque no que ao artista 
diz respeito, retira-lhe criativi-
dade e originalidade). 

Um dos maiores desafios 
que é colocado à Arte nos 
nossos dias é o de criar condi-
ções para usufruir dos am-
bientes naturais e preservá-los 
é um ato de consciência, 
responsabilidade, educação 
ambiental e cultural de cada 
cidadão.

Apreciar a natureza, nas 
suas mais variadas expres-
sões, é por isso um ato 
distinto da nossa experiência 
e condição humana, e vê-la 
em todo o seu esplendor, nos 
seus próprios termos e sem a 
intervenção humana no nos-
so ambiente, é um momento 
de puro deleite onde o artis-
ta, com a sua paleta, apenas 
acrescenta a expressão da 
sua alma, do seu sentimento.

Aquilo que coloca a arte numa posição oposta 
às outras atividades humanas é o seu carácter “não 
figurativo”, em que até a arte mais simples - infantil 
e mesmo trivial - é transfigurável na medida em que 
ultrapassa a realidade vulgar por meio de uma ideali-
zação, por mínima que seja. Não é a realidade pura, 
mas uma realidade revista e corrigida pelo artista, 
desprovido de regras, que aparece nela através da 
arte. Para que a arte fosse totalmente realista seria 
preciso suprimir o autor, o seu “EU”, o seu “SER”. Já 
não haveria saltimbancos desnudos, nem candeeiros 
acesos em pleno dia, nem relógios dobrados, e ter-
-se-ia perdido a criatividade e o sentimento. Se tives-
se sido idêntica ao real, a arte já não seria artística. 

Podemos até dizer que a arte é transposição ou 
simbolização, evasão ou ultrapassagem, sentimen-
to ou ausência dele, mas no fundo será sempre a 
passagem de uma realidade vulgar para um mundo 
ideal (ou será ideológico?) e sensorial, que ela instala 
numa existência autónoma. Se assim for, eis o critério 
encontrado: o Olimpo artístico, o Nirvana da criação, 
o grau de transfiguração, em última análise, o artista 
na sua verdadeira essência.

Como afirmou Van Gogh: “Penso que não há 
nada mais artístico do que amar, verdadeiramente, 
as pessoas”.•

Quando a natureza é 
retratada na tela, o artista 
é invadido por uma reação 

para lá do prático, da procura 
do prazer e da exigência de 

explicações e generalizações 
teóricas. A “batalha interior” 

que se estabelece entre 
a beleza da natureza e a 

beleza da natureza na arte, 
estabelece um momento 

explosivo único de liberdade 
humana, primordial ao 

momento de criação.
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Recorrendo a ideias da paleonto-
logia, antropologia e sociologia, Yuval 
Noah Harari analisa os principais saltos 
evolutivos da humanidade, desde as 
espécies humanas que coexistiam na 
Idade da Pedra até às revoluções tecno-
lógicas e políticas do século XXI — que 

nos transformaram em deuses, capazes 
de criar e de destruir. Esta é uma obra 
desafiadora, desconcertante e inteli-
gente, uma perspetiva única e original 
sobre a nossa História e o impacto do ser 
humano no planeta.

«Contar-me a mim próprio através do 
outro e contar o outro através de mim 
próprio, eis a literatura.»

Na Lisboa de finais dos anos noventa, 
um jovem escritor em crise vê o seu ca-
minho cruzar-se com o de um grande es-
critor. Dessa relação, nasce uma história 
que mescla realidade e ficção, um jogo 
de espelhos que coloca em evidência 
alguns dos desafios maiores da literatura.

A ousadia de transformar José Sa-
ramago em personagem e de chamar 
Autobiografia a um romance é apenas o 
começo de uma surpreendente proposta 
narrativa que, a partir de certo ponto, 
não se imagina como poderá terminar.

José Luís Peixoto explora novos temas 
e cenários e, ao mesmo tempo, aprofun-
da obsessões, numa obra marcante, uma 
referência futura.

«Nenhum leitor que se aproxime desta 
Autobiografia entrará no livro despreve-
nido. Saberá, para isso existem os meios 
de comunicação, que um jovem escritor 
chamado José, talvez o próprio autor 
quando começava, se encontra com 
um autor maduro e consagrado, esse sim 

com nome e sobrenome, José Sarama-
go.

Entre ambos, o que não existe fora do 
livro e o que existiu na vida real e literária, 
surge uma história de encontros e desen-
contros numa atmosfera que às vezes 
lembra, em outro tempo e circunstância, 
a que José Saramago criou para contar 
a vida de Ricardo Reis e Fernando Pessoa 
durante o ano em que ambos morreram.

A história de Peixoto, ao contrário da 
de José Saramago, não é sobre mor-
te, conta uma vida que começa com 
brios e desejos. O escritor consagrado 
é a referência, o futuro desejado, que 
provoca admiração e um incontrolável 
repúdio: em todas as circunstâncias da 
vida os mestres são a medida das coisas, 
o estímulo que precisa de ser combatido 
para que o aprendiz não fique cerceado.

Este livro é a agónica luta do escritor 
jovem com amores e perdas, aventuras 
diversas aqui e ali, personagens que vêm 
de outros mundos, vozes diáfanas e vozes 
misteriosas, todas elas no compasso do 
ritmo próprio e já consagrado de José 
Luís Peixoto.» 

Pilar del Rio, sobre Autobiografia.

Esta é a história assombrosa do 
tatuador de Auschwitz e da mulher que 
conquistou o seu coração - um dos episó-
dios mais extraordinários e inesquecíveis 
do Holocausto.

Em 1942, Lale Sokolov chega a 
Auschwitz-Birkenau. Ali é incumbido da 
tarefa de tatuar os prisioneiros marcados 
para sobreviver - gravando uma sequên-
cia de números no braço de outras víti-
mas como ele - com uma tinta indelével. 
Era assim o processo de criação daquele 
que veio a tornar-se um dos símbolos 
mais poderosos do Holocausto. À espera 
na fila pela sua vez de ser tatuada, ater-
rorizada e a tremer, encontra-se Gita. 

Para Lale, um sedutor, foi amor à 

primeira vista. Ele está determinado não 
só a lutar pela sua própria sobrevivência, 
mas também pela desta jovem.

Um romance baseado em entrevis-
tas que Heather Morris fez ao longo de 
diversos anos a Ludwig (Lale) Sokolov, 
vítima do Holocausto e tatuador em 
Auschwitz-Birkenau. Uma história de amor 
e sobrevivência no meio dos horrores de 
um campo de concentração, que agra-
dará a um vasto universo de leitores, em 
especial aos que leram “A Lista de Schin-
dler” e “O Rapaz do Pijama às Riscas”, 
e que nos mostra de forma pungente e 
emocionante como o melhor da nature-
za humana se revela por vezes nas mais 
terríveis circunstâncias.•

Sapiens: História Breve da 
Humanidade

Yuval Noah Harari

Autobiografia

José Luís Peixoto

O Tatuador de Auschwitz

Heather Morris

SUGESTÕES LITERÁRIAS Marco Alves
Docente da EPATV

Alice Phoebe Lou (África do Sul)
agosto 2019
no Vodafone Paredes de Coura

The Legendary Tigerman (Portugal)
junho 2019
no Rock Nordeste

My Diligence (Bélgica)
agosto 2019
no Soundville

Nervosa (Brasil)
abril 2019
no SWR Barroselas Metalfest

Donny Benét (Austrália)
junho 2019
no Vira Pop

Surma (Portugal)
agosto 2019
no Soundville

TER MÚSICA 36

Fotografias e Playlist:
Natércia Machado
Departamento de Comunicação e Imagem

Playlist  
disponível  
no Spotify:

TITLE ARTIST

She

Raise Your Fist!

The Saddest Girl On Earth

Konichiwa

Lecter’s Song

Voyager

Alice Phoebe Lou

Nervosa

The Legendary Tigerman

Donny Benét

My Diligence

Surma

Música nos Olhos
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Posta de Bacalhau
Batata Agria
Cebola
Cebola Roxa
Azeite Virgem Extra
Grelos
Alho Seco Descascado
Salsa
Vinho Vinhão
Mel
Pimento Verde
Pimento Amarelo
Pimento Vermelho
Vinagre de Vinho Tinto
Espargos Verdes Frescos
Sal
Pimenta
Kiwi Desidratado 

1 - Levar ao forno as 4 postas de bacalhau sobre 
uma camada de cebola, com azeite e alho em forno 
a 170 graus durante 10 a 12 minutos. 

2 - Descascar a batata e levar a cozer, escorrer e 
esmagar. Juntar azeite e salsa e retificar o tempero. 

3 - Cozer e saltear os grelos em azeite e alho.
4 - Reduzir o vinhão com o mel e deixar arrefecer.
5 - Fazer o vinagrete com azeite, vinagre, pimentos, 

cebola, kiwi, alho em cubinhos (brunesa), juntar espar-
gos laminados na diagonal e retificar de temperos. 

 

1 - Fazer uma cama de esmagado de batata.
2 - Sobrepor os grelos. 
3 - Sobrepor a posta.
4 - Regar com o vinagrete. 
5 - Decorar com a redução e com os amores-per-

feitos com as cores da bandeira de Felgueiras: amare-
lo e púrpura.•

Bacalhau
à Felgueiras
prato desenvolvido no PROVE Taste
Chef José Vinagre
Docente na EPATV

Ingredientes

Confeção

Empratamento

ILUSÃO DOS CARATERES
TIPOGRÁFICOS

A parte superior e inferior de 
cada um dos caracteres da figura 
parecem iguais, no entanto viran-
do a figura ao contrário é possível 
verificar que a parte superior é mais 
pequena.

DESAFIOS MATEMÁTICOS

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

DIFERENÇAS

SOLUÇÕES TER 35

PRIMEIRO DESAFIO:
O RATO BRANCO

Os treze ratos que correm a 
volta do gato destinam-se todos a 
servir-lhe de repasto. Mas o gato 
quer comê-los todos numa deter-
minada ordem, ou seja, ele conta 
de cada vez no círculo o 13º rato, 
na direção dos seus olhares, e 
agarra-o.

Por que rato deve o gato co-
meçar para que coma o branco 
em último lugar?

SEGUNDO DESAFIO:
FAZER UMA BANDEIRA DIVIDINDO O 
TECIDO EM DOIS PEDAÇOS!

O diagrama representa uma peça 
de tecido, e pede-se que seja corta-
da em duas peças, sem desperdício, 
que juntas formem uma bandeira 
perfeitamente quadrada, com as 
quatro rosas colocadas simetricamen-
te. Como tal será possível, tendo em 
atenção que não é permitido cortar 
qualquer rosa nem utilizar o tecido do 
avesso.

José Carlos Dias
Pedro Arantes

Docentes da EPATV

ALCAR PARA A L C A P A R R A 

AZO TENIA A Z E I T O N A  
CALHA BAU B A C A L H A U  
CEU NORA C E N O U R A   
CAT SANHA C A S T A N H A  

Soma de
objetos:
12

Resposta primeiro 
desafio: Onze 
comboios

Resposta segun-
do desafio: Dez 
operações
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23 a 27 setembro
Atividades comemorativas do Dia da EPATV:

Entrega de diplomas aos alunos finalistas
Entrega dos prémios de mérito escolar

Jantar de beneficência
Exposição na Casa do Conhecimento-ExpoTécnica

9 a 13 de outubro
Festa das Colheitas:

Atividades recreativas (pinturas faciais, danças, ateliês)
Apoio aos concursos

Showcooking

16 de outubro
Dia Mundial da Alimentação

31 de outubro
Halloween

12 de Novembro
Festa de S. Martinho

2 a 6 de Dezembro
Semana do Voluntário

18 de Dezembro 
Festa de Natal e Almoço Convívio

Agenda
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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