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A 17 de Setembro, a EPATV - Escola Profissional Amar Terra 
Verde - deu início ao ano letivo 2020/2021, de acordo com o seu 
plano de atividades e calendário escolar.

Sabemos que é um ano letivo diferente, carregado de instru-
ções de proteção e de dúvidas, mas também sabemos que a 
Direção e toda a equipa da EPATV preparou este novo ano leti-
vo com toda a segurança e com estratégias de aprendizagens 
que possam recuperar o confinamento anterior que foi de muita 
improvisação, só possível pela alta competência e capacidade 
técnica dos Professores no ensino à distância, que permitiu aos 
jovens fazer parte integrante e com sucesso da escola digital, 
rumo a um futuro promissor.

Acontece que a nossa autonomia e liberdade de escolha foi 
coartada pela preferência da escola pública (ou esquecimento 
por parte da Câmara Municipal de Vila Verde e a CIM Cáva-
do…), porque originalmente o dia de abertura do ano escolar 
na EPATV estava programado para 15 de Setembro, e assim 
tivemos que esperar pela abertura das aulas na escola pública, 
para que os nossos alunos tivessem transportes escolares!

A verdade é que somos todos iguais no discurso político; mas, 
de facto, a escola privada, mesmo estando ao serviço da causa 
pública, é esquecida e tratada como se não fossem os seus 
alunos Portugueses de pleno direito!

Na prática, aquilo que as famílias têm de melhor é a livre es-
colha da melhor escola onde querem colocar os seus filhos a es-
tudar e, assim, de forma consciente, poderem escolher as áreas 
de estudo mais adequadas, ajustadas à orientação vocacional, 
ao gosto e vontade do jovem em escolher a sua profissão. Não 
podemos esquecer que a livre escolha e a orientação Voca-
cional são dos fatores mais importantes para o sucesso Escolar e 
Profissional.

Assim sendo, porquê ignorar constantemente um projeto 
iniciado pelas autarquias do Vale do Homem, porquê esta 
desinteligência do poder local? Será que os alunos da Escola 
Profissional Amar Terra Verde, não têm vontade própria, não têm 
sonhos, não têm objetivos de vencer as adversidades e integra-
ção social e económica no seu território? 

Afinal quem são os alunos da EPATV? São filhos da terra e 
pretendem, com as competências adquiridas, contribuir para o 
seu sucesso escolar e profissional, na ajuda da sua família para 
obter melhores condições de vida, no desenvolvimento da terra 
onde vivem, são alunos responsáveis e conscientes dos seus 
direitos no cumprimento do dever, cidadãos de primeira, vivam 
onde vivam! Até porque nós não somos julgados pelo que fomos 
ou somos, mas sim pelo que fazemos, pela capacidade de pro-
duzir, integrar e socializar.

Esta discriminação pela EPATV implica diretamente a exclu-
são de jovens promissores dos Concelhos do Vale do Ho

On September 17th, EPATV - Amar Terra Verde Vocational 
School - started the academic year 2020/2021, according to its 
activity plan and school calendar. We know that it is a different 
academic year, full of guidelines and doubts, but we also know 
that the Board of EPATV and its whole team prepared this new 
school year with all security and with learning strategies that can 
recover the previous confinement that was very improvised, only 
possible due to the teachers´ high kills and technical capacity, 
which allowed young people to be an integral and successful 
part of the distance learning, towards a promising future. 

It turns out that our autonomy and freedom of choice was 
limited by the preference for the public school (or forgetfulness 
by the Municipality of Vila Verde and CIM Cávado ...) becau-
se originally the opening day of the school year in EPATV was 
scheduled for September 15, therefore we had to wait for the 
opening of classes at the public school, so that our students had 
school transportation!

The truth is that we are all the same in political discourse; but, 
in fact, the private school, even being at the service of the public 
cause, is forgotten and treated as if its students were not Portu-
guese of equal rights!

In practice, families are free to choose the best school where 
they want to put their children to study and, thus, consciously, are 
able to choose the most suitable study areas, adjusted to the vo-
cational orientation, to the young person’s taste and willingness 
to choose its profession. We can not forget that free choice and 
vocational guidance are some of the most important elements 
for Educational attainment and Professional success. 

Therefore, why constantly ignoring a project initiated by the 
authorities of Vale do Homem, why this local government´s lack 
of intelligence? Could it be that the students from Amar Terra 
Verde Vocational School have no will of their own, have no 
dreams, have no goals to overcome adversity as well as social 
and economic integration in their territory?

After all, who are the EPATV students? They are children of 
the land and intend, with the acquired skills, to contribute to 
their school attainment and professional success, in helping their 
family to obtain better living conditions, in the development 
of the land where they live, they are responsible students and 
aware of their rights in the fulfillment of duty, first class citizens, 
independently from where one´s live. Especially because we are 
not judged by what we were or are, but by what we do, by the 
ability to produce, integrate and socialize.

This discrimination by EPATV directly implies the exclusion of 
promising young people from Municipalities of Vale do Homem, 
particularly from Vila Verde. And it is not only in the absence of 
articulation in school transport; it is in the social cohesion of inte-
gration in successful school and vocational projects promoted by 

João Luís Nogueira
Diretor Geral da Amar Terra Verde
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A destruição do ambiente e o desrespeito 
pela natureza estão assentes em princípios enrai-
zados na sociedade consumista e economicista 
em que vivemos desde a revolução industrial nos 
séculos XVII e XIX.

A população humana encarou desde sempre 
a natureza como um recurso a explorar. Quando 
a população humana ainda era escassa, o seu 
efeito no ecossistema global era relativamente 
pequeno. No entanto, existem sobejos registos 
ao longo da história antiga de grandes impactos 
resultantes da presença humana.

O exemplo suicidário da Ilha da Páscoa é, 
ao contrário do que parece, apenas um entre 
muitos. As civilizações perduram enquanto o 
ambiente natural tem capacidade para as sus-
tentar. Quando o ambiente fica degradado e os 
recursos escasseiam até as grandes civilizações 
têm um fim triste.

As razões da destruição do ambiente e do 
desrespeito pela Natureza são, portanto, ine-
rentes ao funcionamento intrínseco da nossa 
sociedade.

Daí que não seja possível fazer ativismo am-
biental ignorando a sociedade e, como tal, a 
política.

Pela sua própria natureza, o ativismo ambien-
tal está destinado a ser um ativismo social e polí-
tico tal como não se pode promover um desen-
volvimento sustentável se não se ponderarem as 
dimensões social, económica e de governança.

O ativismo ambiental tem à partida uma 
abrangência muito grande de subtemas - a 
defesa da biodiversidade, da vida selvagem, a 
luta contra a poluição e o uso de plásticos, mas 
fundamentalmente um grande tema fulcral – a 
alteração do paradigma de uma sociedade 
consumidora, baseada no lucro e no ter, com 
consequências brutais no que respeita à cres-
cente dimensão da pegada ecológica e às de-
sigualdades, para uma sociedade agregadora, 
baseada na suficiência, na melhoria da qualida-
de de vida, na justiça social, na diversidade, na 
resiliência, no garante do futuro para as próximas 
gerações e no ser.

Para que a sociedade aprenda a respeitar e apreciar a 
Natureza e abandone as suas práticas agressivas, é preciso:

 Educar. O acesso ao saber é fundamental para 
que as pessoas aprendam a pensar de forma independente 
sobre as coisas. O pensamento crítico, tão fundamental a 
uma sociedade evoluída aprende-se. Mas, para isso, é neces-
sário um sistema de ensino de qualidade.

 Cuidar. O acesso a uma saúde de qualidade 
reside em grande parte na educação. Para a maioria da 
população, a saúde constrói-se. Com uma boa alimentação, 
exercício físico e uma vida equilibrada, o nosso organismo 
tem capacidade para resistir às doenças. E isso ensina-se. 
Com a maioria da população saudável, os sistemas de saúde 
ficam consideravelmente menos sobrecarregados, passando 
a ter uma maior disponibilidade de recursos para atender 
quem realmente deles precisa.

 Sustentar. A independência económica 
de um indivíduo é fundamental; é ela que lhe proporciona 
a subsistência, a sua autoestima e permite a constituição de 
uma vida familiar. A garantia de um salário justo em com-
pensação de um trabalho prestado ou a capacitação de 
empreender são lógicas subjacentes à qualidade de vida de 
uma sociedade verdadeiramente evoluída.

O ativismoO ativismo

Francisco Ferreira
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável

C O M O
E L E M E N T O
D E C I S I V O  D E 
M U D A N Ç A

mem, em particular de Vila Verde. E não é só na ausência na 
articulação dos transportes escolares; é na coesão social de 
integração em projetos promovidos pelas autarquias de sucesso 
escolar e profissional, mas também  nas obras de melhoramento 
do edifício escolar, na sua manutenção e crescimento, na insta-
lação de novos equipamentos de tecnologia de ponta para as 
aprendizagens serem mais facilitadas e estarem atualizados…; é, 
no fundo, na criação de novos espaços para dar melhores con-
dições de aprendizagem e trabalho aos nossos Alunos, Professo-
res e Colaboradores.

Mas, infelizmente, as autarquias do Vale do Homem não es-
tão sozinhas neste abandono, porque o Ministério da Educação 
prometeu que, no início deste ano letivo, para melhor proteger 
os alunos e Professores, neste momento de combate a pan-
demia do Covid 19, entregar kits de proteção e…pasme-se só 
fizeram a distribuição aos alunos da escola publica! E mais ain-
da…o próprio Governo isenta de pagamento de IVA as escolas 
públicas, na compra de material EPI´s e proteção do Covid-19 e, 
os alunos da EPATV, neste caso concreto, na sua maioria oriun-
dos de famílias com dificuldades económicas, têm que contar 
com o esforço financeiro da instituição... Clara discriminação 
entre alunos que são jovens com direitos e pergunta-se “onde 
está a igualdade de oportunidades”? Ninguém se insurge contra 
esta ignorância do poder, no respeito pelos mais elementares 
direitos?

A EPATV é, e será sempre, uma das maiores e melhores 
Escolas Profissionais do País, conhecida pela sua capacidade 
de integração, conclusão e empregabilidade, na comunidade 
Europeia e PALOPs através de estágios do projeto Erasmus e de 
outros projetos na área da educação e formação profissional.

É por tudo isto e muito mais que a EPATV tem a consciência 
de não deixar ninguém para trás, tratando cada um dos nossos 
alunos com a equidade suficiente para que a reflexão, o pensa-
mento e a decisão de cada um seja a resposta adequada aos 
seus objetivos de sucesso, liberdade para pensar, liberdade para 
participar, liberdade para ser solidário e voluntario, liberdade 
para defender os seus pontos de vista, liberdade para ser feliz...

Os projetos de Eco-Escolas, Escola Solidária, Erasmus, Vo-
luntariado estão prejudicados pelo medo da propagação da 
Covid-19 e já vai sendo tempo de falar menos das mortes e dos 
temores deste bicho porque lhe damos muito valor, é tempo de 
tratar de outras vidas porque há mais vida para além da Co-
vid19.

A EPATV é uma escola segura; fizemos investimentos superio-
res a 30.000€, sem ajuda de ninguém, para proteger os nossos 
alunos, professores e colaboradores, transmitir confiança aos 
pais e encarregados de educação para que os alunos se sintam 
confortáveis, no interior da escola, não deixando, contudo, 
desta infeção depender de cada um de nós, cumprindo as três 
máximas mágicas deste ano letivo “PÕE A MÁSCARA, RESPEITA 
O AFASTAMENTO, DESINFETA AS MÃOS” ! Estas são as ações que 
todos temos que ter presente no nosso dia a dia estejamos nós 
onde estivermos; espero a colaboração de todos. 

A EPATV tudo fará para que a Covid-19 fique à porta da 
escola!•

municipalities, but also in the improvement works of the 
school building, in its maintenance and growth, installing 
advanced technology equipment to make learning ea-
sier and updated…; it is, truly, in the creation of new facili-
ties to provide better learning and working conditions to 
our Students, Teachers and Employees.

But, unfortunately, the municipalities of Vale do Ho-
mem are not alone in this abandonment, because the 
Ministry of Education promised that, at the beginning 
of this school year, in order to better protect students 
and teachers, to fight Covid19 pandemic, would deli-
ver protection kits and…amazingly they only made the 
distribution to the students of the public school! And even 
more… the Government itself excludes public schools 
from paying VAT on the purchase of EPI’s as well as pro-
tections regarding Covid-19 and, the EPATV´s students, 
in this specific case, mostly from families with economic 
difficulties, they have to rely on the financial effort of the 
institution ... Clear discrimination among students who are 
young and have rights and we can ask ourselves “where 
is the equality of opportunity”? Does anyone come up 
against this ignorance of power, with respect for the most 
basic rights? 

EPATV is, and will always be, one of the largest and 
best Vocational Schools in the country, known for its in-
tegration ability, attainment and employability in the Eu-
ropean community and PALOPs through Erasmus project 
and other projects regarding education and vocational 
training.

It is for all this and much more that EPATV is aware of 
not leaving anyone behind, treating each of our students 
with sufficient equity so that reflection, thought and the 
decision of each one is the appropriate answer to their 
goals of success, freedom to think, freedom to partici-
pate, freedom to be helpful and to be volunteer, free-
dom to defend their own points of view, freedom to be 
happy...

The Eco-Schools projects, as well as Solidarity School, 
Erasmus, Volunteering are affected by fear of the spread 
of Covid-19 and it is about time to speak less of deaths 
and fears of this virus because we value it so much, it is 
time to deal with other lives because there is more life 
beyond the Covid-19.

EPATV is a safe school; we made investments of more 
than € 30,000, without anyone’s help, to protect our 
students, teachers and employees, to reassure parents 
and guardians so that students feel comfortable within 
the school, not forgetting, however, that this infection 
depends on each one of us, so we must follow the three 
topmost priorities of this school year: “WEAR A MASK, 
RESPECT DISTANCE, WASH YOUR HANDS”. These are the 
actions that we all have to bear in mind in our daily lives, 
wherever we are; I expect everybody´s cooperation.

EPATV will do everything to make sure the Covid-19 is 
left at the school’s doorstep!•
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Permitindo à pessoa a independência de escolha 
e de pensamento, a sociedade como um todo bene-
ficia da originalidade e da diferença do pensamento 
de cada cidadão.

É aqui que entra o ATIVISMO. O ativismo defende 
os interesses maiores da sociedade como um todo e 
do indivíduo como ser individual e único.

Defende o direito à diferença e o dever de respei-
to por essa mesma diferença.

 Luta pela justiça social, pela igualdade salarial 
entre géneros, pela representatividade, pela qualida-
de de vida, pelo direito à saúde, à educação e ao 
trabalho, pelos direitos da Natureza como um todo e 
por cada elemento da Natureza em particular, e aci-
ma de tudo, pelo dever que todos temos de respeitar 
os outros e o mundo natural.

É fundamental que todos se empenhem na 
mudança que desejamos para a sociedade em 
que vivemos. E quantos mais formos mais faremos a 
diferença.

Em cada um de nós, membros de uma sociedade 
funcionante, existe sempre um ativista.

Segundo a PORDATA, existiam em 2018, 100 orga-
nizações não-governamentais de ambiente (ONGA), 
tendo cada uma delas cerca de 2323 associados. 
Isto significa que existiam, grosso modo, 232 mil asso-
ciados em Portugal.

Ainda segundo a PORDATA, população portugue-
sa tinha em 2018 cerca de 10 milhões de indivíduos. 
Isto significa que, em 2018, apenas 2,2% da popula-
ção eram associados de uma ONGA e nem todos 
tinham uma voz efetivamente ativa.

Em contraste com o que acontece em países 
como a Holanda em que a maioria da população 
contribui ou é membro de uma organização não-go-
vernamental. Num país com cerca de 17 milhões de 
habitantes, existem quase 10 milhões de apoiantes/
associados, quase tantos quanto a população portu-
guesa.

Estes números não querem dizer que as associa-
ções de ambiente em Portugal não sejam também 
representativas de uma larga percentagem da 
população; simplesmente não têm os associados que 
o comprovem.

A ZERO sabe que isso é uma lacuna grave num 
país como o nosso que tem tantos problemas am-
bientais para resolver e, a curto prazo, expectativas 
muito problemáticas de agravamento das alterações 
climáticas.

É assim fundamental apelar a colaboradores 
voluntários ativos que queiram fazer a diferença na 
nossa sociedade para participarem em organizações 
não-governamentais. A ZERO está a realizar um esfor-
ço grande na remodelação do seu funcionamento 
interno, para permitir a participação direta de todos 
aqueles que aspiram a fazer voluntariado, tendo em 
conta um envolvimento diferenciado de acordo com 
a disponibilidade e vontade de cada um.

O ativista trabalha normalmente em regime de 
voluntariado, com significativo esforço pessoal, mas 
obtém uma enorme satisfação em contribuir para um 
mundo melhor.

Mas o trabalho será sempre mais efi-
caz se aderir a uma associação e realizar 
o seu trabalho voluntário em conjunto 
com outros ATIVISTAS.

A partilha de ideias com pessoas com 
formação, ideias e experiências de vida 
distintas e com um objetivo comum – A 
DEFESA DO PLANETA - trará muito maior 
visibilidade e dará mais força às ONGA 
para exercer pressão sobre os órgãos 
do poder, sobre os mercados e sobre 
os operadores económicos, para que a 
mudança aconteça.•

De forma individual 
ou coletiva, o que 
pode então hoje um 
Ativista fazer?

Em termos pessoais, e neste contexto de 
pandemia em que vivemos, podemos divulgar 
de forma bem clara no nosso círculo de influên-
cia um conjunto de ideias que farão a diferença 
para um futuro melhor e mais sustentável:
· Compreender que a atual crise surge muito 
provavelmente do ultrapassar de barreiras entre 
a população humana e a vida selvagem que 
não deveria ter tido lugar;
· Perceber que um melhor ambiente em termos 
de qualidade do ar e de outras componentes é 
decisivo para nos tornarmos mais resilientes;
· Divulgar a necessidade de nos prepararmos 
para a crise climática e outras crises ambientais, 
nomeadamente decorrentes do excesso de 
recursos que usamos;
· Aumentar o sentimento de comunidade e 
interajuda;
· Estabelecer redes de ajuda junto dos mais 
vulneráveis;
· Promover a economia de base local e nacio-
nal, em particular a agrícola;
· Promover a economia circular, a possibilidade 
de reparação e da reutilização como promoto-
ras do emprego local e regional;
· Reduzir os níveis de consumo, aumentar a reutili-
zação e o reaproveitamento de bens existentes, 
através de redes colaborativas de troca;
· Apostar na reabilitação em vez da construção;
· Reduzir as deslocações e as viagens;
· Optar pela organização de eventos em forma-
to virtual;
· Defender os benefícios das reuniões virtuais e 
do teletrabalho;
· Incentivar a aproveitamento das energias reno-
váveis, que melhoram a eficiência energética e 
o conforto térmico;
· Estabelecer redes colaborativas para a criação 
de novas atividades que fomentem a satisfação 
de necessidades locais e garantam a manuten-
ção dos rendimentos no interior das comunida-
des;
· Oferecer uma mensagem positiva assente no 
objetivo claro de reforçar a coesão social, pro-
movendo o bem-estar da sociedade, dentro dos 
limites do planeta;
· Divulgar e respeitar os valores europeus – digni-
dade humana, liberdade, democracia, igualda-
de, cumprimento da lei e os direitos humanos.
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A estranheza reside no facto de ainda ser 
necessário. O activismo consiste na defesa 
de uma causa, dum ideal, é uma luta que se 
entende precisar de ser feita. É uma voz, é um 
grito, um acordar, uma chamada para acção, 
com o objectivo de mudar mentalidades e 
em última análise penetrar nos processos de 
decisão política. O problema reside no fac-
to de, a política ser fechada no essencial, a 
interesses puramente nacionais. E logo temos 
um histórico, um presente e um convite para 
um futuro em que a nossa empatia para com 
outros seres humanos, esbarra nas fronteiras 
do nosso país. Vejamos p.e. a nossa análise às 
consequências da pandemia: Se em Portugal 
os números estiverem a descer e em Espanha 
a aumentar para nós é uma vitória, como se 
esta linha que nos divide, dividisse também as 
vidas que importam, e as que importam me-
nos. E obviamente que nós sentimos empatia 
pelos Espanhóis, pois cruzam-nos com frequên-
cia, compreendemos o que dizem, partilhamos 
a religião maioritária e culturalmente temos 
muito em comum. Sofremos quase como se 
fosse na nossa pele os ataques na estação 
de comboio de Atocha em Madrid em 2004. 
Mas se formos um pouco mais longe o nosso 
coração deixa de bater. Quando as nossas 
atenções entram em mundos onde a cor de 
pele é substancialmente diferente, quando 
rezam a um deus estranho para nós ou falam 
uma língua muito “esquisita”, nós deixamos de 
sentir. Deixamos de ver a humanidade que nos 
une. Desvanece o nosso sentido de humanida-
de comum.

O Iémen é a maior crise humanitária dos 
últimos 100 anos, cerca de 100.000 crianças 
já morreram à fome, e cerca de 5 milhões de 
crianças estão em risco de se juntar a essa 
estatística. Na guerra do Congo já morreram 
cerca de 6 milhões de pessoas em 25 anos, em 
algumas zonas a violência sexual atinge 70% 
das mulheres, e só numa província (Norte Kivu) 
estão identificados 130 grupos armados. Na 
Síria já morreram cerca de 500.000 pessoas, há 
5 milhões de refugidos em viver em condições 
de desespero e mais de 6 milhões de desloca-
dos sem dinheiro sequer para passar a frontei-
ra. “E o que é que eu posso fazer?”. É nesta 
frase que nos refugiamos, é aqui que cavamos 
o fosso da humanidade e nos protegemos e 
perdoamos pela nossa inação! Mas há sempre 

alguma coisa que podemos fazer. Há sempre. 

O PAN quadruplicou a sua presença no 
parlamento à custa do seu activismo pelos 
animais e natureza. Porquê? Porque efectiva-
mente há uma preocupação crescente com 
a casa onde vivemos. E ainda bem que o 
activismo pelo planeta tem ganho um espa-
ço prioritário na cabeça e nos corações da 
maioria das pessoas. Mas o que é que cada 
cidadão português e Portugal na sua peque-
nez mundial pode fazer para salvar o planeta? 
Pode fazer a sua parte. Tão simples quanto 
isso. E pela humanidade o que é que estamos 
a fazer? Nada!

Se alguém na assembleia da república 
ousar perguntar o que é que Portugal está 
a fazer para combater as 500.000 mortes de 
crianças por ano em África (todos os anos!) de 
Malária, certamente que a resposta será que 
em Portugal também há pessoas sem médico 
de família. Sem se perceber o quão desumana 
é esta junção de premissas, deixamos o mundo 
girar. 

“A culpa é dos políticos!” é outro dos nossos 
refúgios preferidos. No entanto esquecemo-
-nos que em democracia, os políticos não são 
líderes, são seguidores. Seguem as vontades 
de quem os elege. E são eleitos pelas nossas 
vontades. Sejam políticos por convicção ou 
oportunismo, são as nossas vozes que os fazem 
falar!

Gritemos pela humanidade que vos 
garanto, alguém nos vai dar as respostas. As 
soluções serão duras, complexas, demoradas 
e vão necessariamente envolver uma grande 
fatia da população mundial, assim como as 
que estão implicadas em salvar o planeta. 
Mas são possíveis. E o que nós temos que fazer 
enquanto indivíduos e enquanto país, é muito 
simples: façam ver na vossa opinião, na vossa 
voz, no vosso voto que todos os seres humanos 
são iguais e têm os mesmos direitos. 

O segredo é compreendermos o enorme 
poder da nossa individualidade. Parece pou-
co, mas é tudo.

Façam a vossa parte. Façam-NOS pensar 
no mundo.•

Activismo pela

HU
MA
NI
DA
DE

Gustavo Carona
Médico Sem Fronteiras,
Autor e Ativista
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Reconheço o ativismo como arma 
poderosa que devolve à sociedade civil 
o poder que ela se esqueceu que tem. 
Na verdade, o ativismo não é mais do 
que uma fonte de resistência e desobe-
diência a políticas e a estados de injus-
tiça social que nos são impostos a cada 
um de nós. São também um grito coletivo 
que lembra aos decisores políticos que as 
suas políticas não nos representam e que 
nos recusamos a consentir, compactuar 
ou existir em silêncio. 

São tão diversos quanto os fatores de 
opressão que existam numa sociedade: 
movimento feminista, movimento pelos 
direitos das pessoas LGBTQI+, movimento 
anti-racista e anti-fascista, movimento 
pelos direitos dos migrantes e refugiados, 
movimento pela justiça climática e tantos 
outros. Há na sua diversidade milhares de 
pontes que ligam cada um destes movi-
mentos e os fazem existir como um todo, 
numa voz diversa, mas comum que exige 
uma revolução.

A tomada de consciência seguida da 
indignação e revolta são passos que pre-
cedem estas lutas e que as tornam uma 
contra-ação urgente. 

Uma coisa que dificilmente percebe-
mos é que cada um destes movimentos 
está validado em si próprio e não depen-
de de uma aprovação externa nem de-
pende da opinião de outros sobre a sua 
pertinência. São válidos porque existem 
mesmo que sejam uma luta contra uma 
opressão que desconhecemos e que 
nunca sentimos. Tendemos erradamente 
a questionar movimentos que não nos be-
neficiam diretamente a nós próprios e a 
ser aliados apenas de movimentos duma 
injustiça que nos afeta, e não compreen-
demos que isso não chega porque se 
só buscamos o que nos beneficia não é 
justiça social que buscamos, é benefício 
próprio, que é válido claro, mas clara-
mente insuficiente. 

A verdade é que o movimento feminis-
ta não é um movimento só de mulheres, 
nem o movimento anti-racista só de pes-

soas negras ou o movimento LGBTQI+ só 
de pessoas homossexuais ou transsexuais. 
A opressão e segregação são vividas por 
essas pessoas, mas a injustiça social e as 
políticas opressivas dizem-nos respeito 
a todos enquanto sociedade, por isso 
cabe-nos a nós, sociedade e não apenas 
aos grupos minoritários ou oprimidos, a 
luta pelo fim dessa opressão.  

Do mesmo que, por exemplo, não 
podemos ser ativistas pela defesa dos 
direitos dos migrantes e refugiados se não 
formos feministas, anti-racistas e anti-fas-
cistas, simplesmente não é possível. A 
luta pela libertação de populações ou 
grupos específicos oprimidos é precedida 
pelo fim da opressão a que estão sujeitos 
e todas as opressões estão relacionados 
pela mesma base de uso de poder sobre 
o outro, inferiorizando-o, subjugando-o e 
discriminando-o.  É contra isso que temos 
de lutar. 

Enquanto movimentos que contra-
ria um movimento vigente, têm em si 
diversas forças externas que os tentam 
silenciar e anular. Quer sejam as forças 
políticas a que resistem e desobedecem, 
quer sejam as forças contrárias de faixas 
da sociedade civil que questionam esse 
movimento. 

Em termos políticos, é urgente devol-
ver o poder à sociedade civil. Não chega 
esperar pelas próximas eleições para 
votar em alguém que defenda os direitos 
humanos não apoiando políticas segre-
gadoras e opressivas, isso é o mínimo. 
Porque na verdade não precisamos só 
de políticos que o façam, precisamos de 
uma sociedade inteira que o faça, que 
seja vocal e que ao mesmo tempo resista 
e desobedeça se isso não acontecer. Ha-
bituamo-nos a depositar o nosso destino 
enquanto sociedade nas mãos dos nos-
sos decisores políticos, acendendo uma 
velinha na fé de que eles nos vão repre-
sentar minimamente bem, mas ignoramos 
que se não nos representam, como não 
têm representado, não temos só de espe-
rar por um próximo que venha e que re-

presente, temos de lembrar a quem está 
no poder que eles não se representam a 
si próprios, por isso eles não têm que ser 
melhores porque querem mas porque nós 
queremos e porque nós somos melhores e 
é a nós que têm de representar.  

 Em termos sociais, precisamos de 
parar de nos acomodar no nosso pró-
prio privilégio e de reconhecer que não 
existimos só enquanto indivíduo mas 
enquanto sociedade e se há coisas que 
não nos afetam individualmente mas nos 
afetam enquanto sociedade precisamos 
de parar de acreditar que isso não nos 
diz respeito só porque somos privilegiados 
o suficiente para não ser afetados. Ao 
mesmo tempo, precisamos de parar de 
projetar a nossa inação e comodismo no 
outro, precisamos de parar de questionar 
movimentos com base no nosso medo de 
perda desse conforto, precisamos de per-
ceber que se um movimento nos incomo-
da mais do que a opressão a que resiste 
há algo de errado em nós. Precisamos de 
parar de domesticar uma revolução que 
desconhecemos, precisamos de parar de 
acreditar que existe divisão entre ativis-
mo pacífico ou violento. Não existe, nem 
cabe a pessoas externas ao movimento 
condenar nem questionar a medida de 
força usada para a libertação de uma 
opressão que nunca sentimos. A cada 
movimento é legitimada a força neces-
sária e os meios necessários pelo fim da 
violência a que estão expostos e se não 
sabemos distinguir revolução de violência 
então não saberemos distinguir o oprimi-
do do opressor e isso, sim, é violento. 

Por fim, relembrar que os movimentos 
de ativismo não existem na busca de paz 
ou estabilidade social mas sim de justiça 
social e igualdade de direitos e, portanto, 
terão de ser certamente desconfortáveis 
e se necessário pouco pacíficos. Indepen-
dentemente de como nos organizamos 
e como nos manifestamos, não esqueça-
mos que é urgente seguir resistindo, seguir 
desobedecendo. •Ana Paula Cruz / Lokas

Médica Humanitária, Ativista

Ativismo ... precisamos 
de parar de nos 

acomodar no 
nosso próprio 

privilégio...
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  A política partidária cada vez pare-
ce menos atraente e facilmente vemos 
quem tem mais capacidades:  seja pela 
via académica, profissional, ou pela 
experiência no terreno via ativismo a 
querer falar e pensar a política, mas 
a negar-se à exposição pública pela 
via partidária. Este afastamento leva 
a um vazio surgente na política portu-
guesa de talentos consequentemente 
preenchido por pessoas formatadas nas 
juventudes partidárias, em muitos casos 
sem exercerem o espírito crítico, que um 
ativista experimenta por ter um acesso 
aos acontecimentos de fora, no todo,  
e por norma a defender quem não tem 
voz ativa no espaço público por uma 
panóplia de motivos. Platão denuncia-
va esta realidade quando alerta que 
o afastamento dos bons leva os menos 
capazes ao poder e todas as conse-
quências que daí derivam. 

 Do afastamento, notório, dos jovens 
da política, mesmo os que estudam 
áreas que facilmente naturalizariam 
este caminho há, em contrapartida, 
facilidade em atrair jovens para o ativis-
mo.       Numa reflexão rápida sobre as 
premissas supracitadas verifica-se que 
as causas, o ativismo, o associativismo, 
reuniões, manifestações são partes 
da ação, ou seja, da política, logo o 
afastamento é da política partidária 
manchada por escândalos de corrup-

ção, promessas, distanciamento dos 
desafios que enfrentamos como huma-
nos e não da política traduzida como 
vivência com outros. Encontramo-nos, 
aparentemente, numa dicotomia da 
atividade política, no entanto a via não 
partidária é uma condição humana, 
nos gregos estabelecia-se na ágora e 
surge, hoje como sempre, na relação 
estabelecida entre os homens. Esta 
segunda possibilidade abriga o ativismo 
político, independente da militância ou 
de uma posição no espectro político 
tradicional e dualista permitindo a cada 
ativista pensar por si, refletir e com base 
numa ou várias causas, agir através do 
corpo ocupando o espaço público. Este 
reaparecer é um renascimento, como 
Hannah Arendt ilustrou,  onde há a  con-
cretização do homem enquanto animal 
político, a frase aristotélica  que define o 
homem como um ser social que sem os 
seus semelhantes, sem a sua família, a 
primeira organização política da pólis e 
sem os outros cidadãos não se  realiza. 

  A liberdade que o ativismo, ainda 
que no campo informal e introspetivo, 
permite avaliar o mundo à nossa volta é 
uma mais-valia porque fomenta o pen-
samento crítico, o pensar sem corrimão 
que Hannah Arendt defende. Como 
tal é possível e recomendável pensar a 
política como o todo, a coisa pública, 
tudo o que acontece entre homens, 

algo que convoca todos os humanos 
e os diferencia, já que o afastamento 
torna-nos indiferenciados. O indiferen-
te tem uma postura não política, é o 
animal “laborans” que vive fechado 
em si mesmo, sobrevive com os seus, 
ocupa-se da manutenção da própria 
vida e permanece distante do mundo, 
a casa que todos partilhamos e nos 
torna humanos. O indiferente perpe-
tua no século XXI tendendo a crescer,  
porque a  causa pública apresenta-se 
cada vez mais como palco de agres-
são em vez de discussão, corrupção 
em vez de cooperação, ódio em vez 
de solidariedade e este homem aceita 
uma liberdade negativa que o separa 
do mundo: vive, trabalha, procria, mas 
longe do espaço público onde  acon-
tece a ação, uma atividade entre os 
homens e sem a mediação da matéria   
correspondente à condição humana 
da pluralidade. Hannah Arendt quando 
apresenta na obra Condição Humana 
três atividades: labor, trabalho e ação 
mostra a sua relação com a natalidade 
e mortalidade. No labor garante-se a 
sobrevivência da espécie, no traba-
lho os artefactos que ultrapassam em 
tempo a vida do seu criador, na ação 
a preservação dos corpos políticos e a 
condição de criar memória e a história 
feita entre os homens nas diferenças e 
na mesmidade. 

   Os indiferentes, que abdicam da 
ação e se fecham em si mesmos,  são 
facilmente  seduzidos por movimentos 
populistas  e conquistados  com discur-
sos perigosos que despertam o apetite 
para o poder, no entanto têm des-
conhecimento do funcionamento do 
espaço público e  acabam por impor 
interesses individuais e  atacar a dife-
rença por não saberem viver entre os 
homens,  tornando-se facilmente  peças 
de partidos extremados sustentados 
por chavões sustentados em premissas 
como: a economia melhora com o tér-
mino de subsídios a minorias, os crimes 
hediondos  combatem-se com castigos 
severos, mas estes leads  vendáveis  
denotam somente milagres  e um  total 
desconhecimento do espaço público. 

   A constituição em vigor em Portu-
gal datada de 1976 permite ao  ati-
vismo político, organizado através de  
movimentos independentes,  aceder 
a cargos políticos  nas autarquias e 
juntas de freguesia, ou seja um grupo 
de cidadãos com um determinado 
número de  assinaturas validadas de 
acordo com a lei podem efetivamente 
ir a eleições, no entanto não podem ir 
para o parlamento,  já que prevalece  a 
entrada via partido político. Contudo, o 
ativismo nas suas várias formas de luta e 
posicionamento no espaço público não 
precisa de  cargos políticos, as massas 

organizadas, preparadas e conscientes 
da vida política podem agir e exercer 
pressão no poder político através de 
petições, manifestações, ações digitais 
fundamentais para  legislar  políticas de 
grande importância para uma fração 
da população e no geral para elevar 
a igualdade e perpetuar a missão de  
abrir o espaço público a todos. 

   O ativismo caraterizado por agen-
tes que lutam pelo estabelecimento 
de consensos no espaço público visa 
dar voz a quem não a tem, um renas-
cimento na presença dos outros e num 
espaço que deve ser plural onde há 
perceção de diferenças, coragem e 
vontade para sair da esfera privada em 
direção à pública. O acesso da internet 
e, consequentemente, o surgimento das 
medias digitais estimulou mais o ativismo 
através da criação de formatos diferen-
tes de organização política permitindo 
ao sujeito criar mais redes e relações 
sociais que interferem na sua constru-
ção como sujeito de uma comunidade.  
As redes sociais não são uma entidade 
em si, mas outra forma de projeção do 
eu, onde se partilham valores e criam-se 
redes para apoiar ações, divulgá-las e 
comunicar sem depender dos meios de 
comunicação tradicionais. Esta forma 
de conectar outras pessoas e derrubar o 
espaço e o tempo físico permite agili-
zar ações e mobilizar pessoas em prol 

de algo em comum, porém o digital 
pela ausência  da presença física,  pelo 
anonimato e pelo  individualismo vigen-
te  nem sempre  permite ter retorno no 
espaço público e esta ferramenta, que 
em parte facilita o ativismo,  também 
se revela  espaço para destilar ódio e 
confundir teorias  aliadas à imaturidade  
política dos indiferenciados por não te-
rem experiência de vivência no  espaço 
público.

  Em síntese, o ativismo político 
enfrenta várias provas, mas é factual 
a atração que provoca nos jovens 
contrariamente aos partidos políticos. Se 
questionarmos alunos do ensino superior 
e jovens em geral, facilmente vemos 
que as causas  são motivo para presen-
ça no espaço público contrariamente 
à filiação e às campanhas tradicionais 
dos partidos políticos,  e se o ativismo 
pelo seu ADN de mudança  e desejo 
de criação de uma sociedade melhor 
pode apaziguar extremismos e criar 
uma sociedade mais equitativa já é 
uma vitória.•

Elda Fernandes
Braga para Todos

O ATIVISMO
POLÍTICO
NA OCUPAÇÃO
DO ESPAÇO
PÚBLICO
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O ativismo significa defender algo, 
independentemente do género, orienta-
ção sexual, etnia, nacionalidade, religião, 
entre outros tantos aspetos. O ativismo 
deve ser uma ação, individual e/ou cole-
tiva, pelo reconhecimento da igualdade, 
liberdade de todos os cidadãos em rela-
ção ao exercício de todos os seus direitos. 
E como tal todos nós, como cidadãos de 
uma sociedade que se quer equitativa 
e igualitária, devemos agir e lutar pela 
igualdade, liberdade, justiça para cada 
um de nós. 

«Os ativistas vestem-se de várias cores 
e modos: cores políticas, ambientalistas e 
climatéricas, sociais, económicas, cultu-
rais e humanas; de modo artístico (atra-
vés da música, pintura, street art, literatu-
ra); de modo político ou através da voz e 
ações de impacto. Além das individuali-
dades, levantam-se também empresas e 
grandes corporações internacionais, para 
lutar pela voz das minorias e dos silencia-
dos (o chamado “ativismo de marca”).»

Quando falamos em ativismo, muitas 
das vezes surgem no nosso pensamento 
os movimentos feministas, em que nestes 
são “levantadas” inquietações, reflexões, 
partilhas e que nos vão fazendo refletir 
acerca da luta pela promoção dos direi-
tos humanos das mulheres e pela igualda-
de nas mais diversas esferas da vida.

O que é o Feminismo? Segundo o Di-
cionário Priberam da Língua Portuguesa, 
o Feminismo é um “movimento ideoló-
gico que preconiza a ampliação legal 
dos direitos civis e políticos da mulher 
ou a igualdade dos direitos dela aos do 
homem”. 

Com origem no século dezanove (XIX), 
o movimento começou a ter visibilidade 
com a saída de mulheres para a rua, na 
luta pelo direito à educação, ao voto, 
ao divórcio, à igualdade de salários, ao 
aborto, entre outros. Tem corrido muita 
tinta acerca do empoderamento femini-
no, muito também após o discurso da a 
atriz britânica Emma Watson em 2014, na 
sede da ONU, em Nova Iorque, em que 

abordou o tema do feminismo e igualda-
de de género no mundo do trabalho. 

É necessário fazer uma salvaguarda 
“A igualdade de género e o feminismo 
não pedem a superioridade de um sexo 
sobre o outro. Pedem, sim, igualdade 
de direitos e oportunidades sem nunca 
esquecer que, biologicamente, homens e 
mulheres são diferentes.”, afirma Mónica 
Canário, coordenadora do HeForShe (é 
uma campanha de solidariedade que 
defende os direitos das mulheres iniciada 
pela ONU em 2014) em Portugal. 

Defender os direitos das mulheres “é 
uma questão de direitos humanos cujo 
interesse é de todos. Falamos em direitos 
das mulheres em contraponto com os 
direitos dos homens porque as mulheres 
são histórica e sistematicamente discrimi-
nadas há séculos. Se o mundo fosse um 
sítio mais em condições, não teríamos de 
falar em direitos em função do género, 
mas apenas enquanto pessoas. Não sen-
do, temos todos de lutar por atingir esse 
patamar”, afirma o comediante portu-
guês Diogo Faro (criador do movimento 
#NãoÉNormal). 

Assim, o feminismo é muito mais do 
que só e apenas a luta pelos direitos das 
mulheres, é a luta pela igualdade de 
género e pelos direitos humanos. Esta luta 
tem que ser de todos nós, independente-
mente do nosso género, devemos abolir 
os comportamentos sexistas e estereóti-
pos de género, bem como exigir a liber-
dade de expressão, igualdade salarial, 
oportunidades, direitos e obrigações em 
todos os domínios/áreas da nossa vida. 

Parte desta igualdade passa pela 
educação, em que todos nós temos o 
dever de educar as crianças e os/as 
jovens sem qualquer distinção de género, 
nem rótulos preconcebidos. Temos todos 
de desconstruir modelos há muito enrai-
zados na sociedade e que tendem a ser 
associados ao facto de se ser homem e/
ou mulher, de uma etnia, religião, entre 
outros. 

A SOPRO - Solidariedade e Promoção, 

no âmbito do Projeto ENVOLVER (cofinan-
ciado pelo POISE-03-4436-FSE-000932 com 
tutela da CIG–Comissão para a Cida-
dania e Igualdade de Género), numa 
parceria conjunta com os Municípios de 
Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, pro-
pôs disponibilizar uma Campanha Escolar 
Intermunicipal para o ano letivo que irá 
começar, que contempla um conjunto 
de ações destinadas à comunidade es-
colar e educativa na área da Igualdade/
Violência de Género. 

Esta Campanha destina-se a alunos e 
alunas dos 2º e 3º ciclos do Ensino bási-
co e do Ensino secundário e consiste na 
conceção e apresentação de produtos 
e ações de sensibilização que promovam 
o estabelecimento de relações interpes-
soais paritárias e equilibradas, baseadas 
no respeito mútuo, enquanto condição 
necessária para a promoção da igualda-
de de género e eliminação da violência 
de género nas relações de intimidade. 
Este conjunto de ações têm por objetivo 
informar, sensibilizar, intervir e potenciar 
a mudança positiva de crenças e com-
portamentos entre crianças e jovens nos 
domínios da desigualdade entre mulheres 
e homens e na violência de género. 

Homens e mulheres devem intervir 
mais no mesmo sentido, o da equidade 
de direitos e deveres. Ficamos todos a ga-
nhar quando o mundo for das mulheres, 
dos homens, das crianças… Quando for-
mos todos mais humanos! Todo o ativismo 
saudável – sem violência, sem ódio, sem 
destruição – deve continuar pelas injusti-
ças e irregularidades da sociedade civil. 

Assim, envolva-se na luta pela Igualda-
de, não consinta nenhum tipo de violên-
cia e/ou discriminação.•

O que é o ativismo? Ao longo dos anos e nos 
últimos tempos, tendo em conta o panorama 
atual, ouvimos falar sobre o ativismo. 
Ativismo na luta pela igualdade entre todos 
os cidadãos, independentemente da etnia, 
orientação sexual, género, entre outros 
aspetos. 

Sandra Amaral
SOPRO - Solidariedade e Promoção (ONG)
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órgãos de decisão política e em 
cargos de poder, a garantia da 
conciliação pessoal, profissional e 
familiar, o cumprimento da igual-
dade salarial e reconhecimento/
valorização do trabalho domésti-
co e dos cuidados, a defesa dos 
direitos das trabalhadoras do sexo 
e das pessoas LGBTQIA+ (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Transgénero, 
Queer, Intersexuais, Assexuais e 
outras pessoas).

Deste modo, e para um tra-
balho mais amplo e em rede, a 
UMAR forma grupos de trabalho, 
grupos locais de intervenção ou 
outros que se constituem em fun-
ção dos seus interesses e neces-
sidades. Atualmente, para além 
dos grupos de trabalho existentes 
focados nas questões relaciona-
das com a igualdade e violência 
de género, cultura, memória, 
formação e educação, desenvol-
vem-se projetos nestas áreas por 
todo o país, em particular, na área 
da violência, já que a UMAR dis-
põe, a nível nacional, de estruturas 
de apoio para mulheres vítimas de 
violência: os centros de atendi-
mento, as casas de acolhimento 
e os apartamentos de autonomia. 
Apesar de a sede nacional ser em 
Lisboa, no Centro de Intervenção 
e Cultura Feminista (CCIF), hoje 
em dia, a UMAR conta também 
com vários núcleos territoriais e 
com a delegação regional nos 
Açores. Uns mais antigos do que 
outros, os núcleos da Madeira, 
Faro, Coimbra, Viseu, Porto e Bra-
ga procuram atuar ao nível local, 
organizando a sua própria ação 
no alcance dos objetivos da asso-
ciação. Neste sentido, a interven-
ção da UMAR assenta na ação 
direta junto da comunidade, na 
produção de conhecimento e no 
trabalho junto das instituições para 
a mudança social.

O núcleo da UMAR Braga, do 
qual fazemos parte, foi constituído 
em 2008 por um grupo de estu-
dantes universitárias impulsionadas 
a construir espaços de discus-
são aberta e crítica feminista 
na cidade e na região minhota. 
Desde então, entre ações de 
rua, tertúlias, ciclos de cinema, 
parcerias, destacam-se iniciativas 
como o lançamento da campa-
nha “Feministiza-te”, a realização 
da primeira e segunda edição do 
Festival Nacional de Arte Feminis-
ta - “FeministizARTE”, a criação do 
Observatório das Representações 
de Género nos Media, a imple-
mentação do projeto PubliDiversi-

dade, sobre a representação de 
homens e de mulheres nos media, 
e do projeto CAPACITARTE para 
a intervenção e capacitação em 
Igualdade de Género. Mais recen-
temente, o VIVA e o ART’THEMIS+ 
são dois projetos que estão a ser 
desenvolvidos no distrito de Braga. 
O VIVA, a decorrer também no 
Porto, foca-se sobretudo no tema 
da Violência Sexual, assente numa 
estratégia de capacitação interna 
e externa. O ART’THEMIS+ desta-
ca-se pelo seu caráter de inter-
venção, uma vez que se trata de 
um projeto de prevenção primária 
da violência de género imple-
mentado nos distritos de Braga, 
Coimbra, Porto e Madeira, tendo 
como principal objetivo alertar e 
consciencializar os/as jovens para 
as causas e consequências das 
violências, promovendo a igualda-
de e os direitos humanos.

Quando falamos de ativismo 
feminista, torna-se relevante tecer 
algumas considerações sobre a 
temática. Desde logo, é impor-
tante referir que, ao contrário do 
que muitas vezes se configura no 
imaginário coletivo, o feminismo 
não é o oposto do machismo. O 
feminismo é um movimento social, 
filosófico e político, que surge his-
toricamente para combater o ma-
chismo/sexismo, enquanto cultura 
que promove crenças, atitudes e 
comportamentos de subjugação 
(e, como tal, de redução de direi-
tos e perpetração de violências) 
das mulheres e de outras pessoas 
que rompem com as imposições 
sociais e de género do que é ser 
homem ou mulher (no limite, do 
que é ser pessoa!). Todavia, ao 
longo da sua história, a par de ou-
tros movimentos sociais que emer-
giram, a diversidade de contextos 
sociais e políticos existentes impli-
caram a alteração de agendas e 
a solidariedade, inclusive interna-
cional, com outras lutas (ler mais 
sobre as suas diferentes vagas do 
movimento feminista). Daí que o 
movimento não deva ser aborda-
do no singular, e sim no plural - “os 
feminismos”, uma vez que uma 
das suas principais características 
é a pluralidade.

De facto, nem todas as mulhe-
res ocupam os mesmos espaços e 
contextos sociais, sofrem as mes-
mas opressões, pensam igualmen-
te ou defendem as mesmas ideias. 
Neste sentido, a teoria da intersec-
cionalidade é fundamental para 
compreender as opressões que 
diferentes pessoas enfrentam por 

A UMAR, conhecida hoje 
em dia como União de Mu-
lheres Alternativa e Resposta 
e constituída formalmente 
como associação a 12 de 
setembro de 1976, foi, desde 
a sua fundação até 1989, 
denominada como União de 
Mulheres Antifascistas e Revo-
lucionárias. Assim, com o 25 
de abril de 1974, num Portugal 
recém-saído de um contexto 
ditatorial, o Estado Novo, a 
UMAR surge da necessidade 
sentida por mulheres de lutar 
pelos seus direitos no novo 
contexto político-social que 
emergia na época.

Desde então, e ao longo 
destes 44 anos, a UMAR reúne 
diferentes gerações de mu-
lheres, promovendo trocas de 
ideias e experiências capazes 
de estabelecer vínculos entre 
diferentes contextos funda-
mentais, tanto para a preser-
vação da memória histórica, 
como para o avanço dos 
feminismos nas diversas rea-
lidades atuais. Desta forma, 
a intervenção da UMAR é 
baseada numa Agenda Fe-
minista de “velhas” e “novas” 
causas, que acompanham 
as realidades e necessidades 
vividas pelas mulheres em 
diferentes momentos e cir-
cunstâncias, tais como, a luta 
pelo direito ao seu corpo, por 
direitos sexuais e reprodutivos, 
o combate à violência do-
méstica, de género e quais-
quer outras discriminações, 
a busca por maior represen-
tatividade de mulheres nos 

Alícia Wiedemann, Lia Mendes, Liliana Rodrigues, 
Mafalda Henriques, Sara Lemos e Tatiana Mendes 
UMAR Braga

Fotografia: Rafa Lomba
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pertencer a determinada categoria/
marcador social (e.g., género, orienta-
ção sexual, “raça”, classe, idade, con-
dição funcional, etc.). O conceito de 
interseccionalidade foi cunhado pela 
afro-estadunidense Kimberlé Crenshaw 
(1994), que quis chamar a atenção 
para a inseparabilidade estrutural 
entre sexismo, racismo, classismo, ou 
seja, para a existência de um sistema 
de opressão interligado e de que, 
sobretudo, mulheres negras são alvo 
(Carla Akotirene, 2019). Concluímos, 
então, que desigualdades, inclusive a 
de género, não atingem mulheres em 
intensidades e frequências iguais (Car-
la Akotirene, 2019). Assim, defendemos 
o uso do termo “feminismos”, que 
ilustra justamente esta ideia de plu-
ralidade, na teoria e na militância, e 
assenta num compromisso social, que 
visa despertar a consciência das mais 
variadas instituições e, de um modo 
mais abrangente, da sociedade em 
que vivemos (Carla Cerqueira, 2011).

Ao termos em conta o contexto 
atual em que vivemos, ou seja, toda a 
conjuntura política e social vivenciada 
ao nível global – tanto pela emergên-
cia de movimentos e governos de 
extrema-direita como pela agudiza-
ção das desigualdades e violências 
já existentes, como consequência da 
pandemia provocada pelo corona-
vírus SARS-COV2, por exemplo – en-
fatizamos a importância da defesa 
de direitos conquistados ao longo 
dos anos pelas mulheres e da conti-
nuidade da luta feminista. Pensando 
no período de pandemia, em que 
observamos não só uma crise social 
forte, mas também económica, é 
fulcral ter presente a importância das 
mulheres na sociedade e continuar a 
reclamar pela igualdade e garantia 
das suas prerrogativas: seja pelo facto 
de serem elas quem mais sofreu com a 
crise, pois pertencem a classes e a se-
tores fortemente atingidos (tais como, 
enfermeiras, mães em teletrabalho, 
educadoras, trabalhadoras domésti-
cas, trabalhadoras precárias, trabalha-
doras do sexo, trabalhadoras do setor 
social) ou porque estiveram sobre-
carregadas na garantia do trabalho 
doméstico e dos cuidados (histórica, 
social e culturalmente atribuídos), mas 
também pelo papel determinante 
que algumas mulheres, em lugares de 
poder, tiveram na gestão desta crise.

Paralelamente, os episódios racistas 
ocorridos mais recentemente, ao nível 
nacional e internacional, revelam que 
a luta feminista, para além de anti-
capitalista, também deve ser antir-
racista. Além disto, tendo em mente 
os movimentos migratórios atuais, os 
feminismos devem abraçar o comba-

te à xenofobia e a luta pelos mesmos 
direitos de mulheres de diferentes 
culturas, para vencer os diversos obs-
táculos com que deparam, sobretudo, 
a nível religioso, cultural e racial. A 
título exemplificativo, às mulheres de 
culturas islâmicas colocam-se grandes 
desafios de integração na sociedade 
ocidental. Por isso, é importante estar 
presente para apoiar a integração de 
todas as mulheres, ouvindo-as e respei-
tando a sua cultura e os seus costu-
mes. Na verdade, enquanto movimen-
to que reivindica a justiça social e a 
cidadania plena, o ativismo feminista 
tem de atender à diversidade de mu-
lheres e, portanto, considerar a classe 
a que pertencem, a nacionalidade, a 
religião, a diversidade funcional, entre 
outros marcadores sociais que colo-
cam as pessoas em situação concreta 
de opressão e privilégio.

Neste sentido, importa referir aqui 
também o feminismo trans, corrente 
que emerge de modo a combater 
a discriminação e invisibilidade das 
pessoas transgénero (pessoas cuja 
identidade de género não correspon-
de ao sexo atribuído à nascença) nos 
movimentos feminista e LGBT que, ao 
reconhecer as experiências e identida-
des trans, põe em perspetiva o sujeito 
político e em causa o carácter, muitas 
vezes, biologizante dos feminismos 
(Liliana Rodrigues, Nuno Carneiro e 
Conceição Nogueira, 2018). 

Nós, enquanto mulheres cisgénero 
(mulheres cuja identidade de gé-
nero corresponde ao sexo atribuído 
à nascença) ou trans, vivenciamos 
violências mais ou menos visíveis que 
permeiam diversas esferas das nos-
sas vidas. Por isso, acreditamos que 
o ativismo feminista pode e deve ser 
praticado todos os dias: em casa, 
no trabalho, na rua. Ser feminista é 
pensar que, na sociedade, as pessoas, 
independentemente do seu sexo/
género ou de qualquer outra identi-
dade social, têm o direito às mesmas 
oportunidades e à liberdade, sem se-
rem discriminadas por isso. Queremos 
liberdade sexual; liberdade para os 
nossos corpos sem termos de nos preo-
cupar com discriminação, assédio ou 
violação; liberdade de escolhermos a 
maternidade sem arriscarmos perder o 
emprego ou não ingressar ou progredir 
na carreira; liberdade de escolher-
mos não sermos mães sem sofrermos 
pressões ou críticas por isso; liberdade 
de estudarmos e de podermos tirar um 
curso superior em qualquer área de 
conhecimento; liberdade para efeti-
vamente vivermos como quisermos e 
em relações livres de violência.

VIVAS, LIVRES E UNIDAS!•
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A luta por ideais enfrenta sempre 
obstáculos, encontra pessoas mal 
intencionadas, enfrenta ameaças e 
tiques ditatoriais. Esta é ainda a realidade 
no nosso espectro político-partidário 
nacional. E digo político-partidário 
porque quando estamos a lutar por 
um ideal estamos, inevitavelmente, a 
fazer política. Mesmo sem lutarmos por 
ideais temos ´políticas´ que adotamos e 
defendemos, até por casa.
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Ao longo da última década e meia 
tenho vindo a defender um ideal, uma 
causa, relacionado com a mobilidade: 
a promoção do uso da bicicleta nas 
cidades, mais concretamente, na cidade 
de Braga. Sou, neste momento, presidente 
de uma associação sem fins lucrativos 
– a Braga Ciclável – e sou também 
Bicycle Mayor de Braga pela BYCS, uma 
associação internacional com sede na 
Holanda e que pretende promover o 
uso da bicicleta nas cidades por todo o 
mundo. Sou um dos 100 líderes de opinião 
reconhecido pelos Global Shapers de 
Lisboa, membros do WEF – World Economic 
Forum.

Ao longo deste percurso tive sempre 
como princípio efetuar críticas construtivas 
e estar disponível para ajudar o Município 
na melhoria infraestrutural da cidade, 
por forma, a se promover a utilização 
da bicicleta na cidade. Foi assim o 
posicionamento da equipa que lidera a 
Braga Ciclável, quer no último mandato 
de Mesquita Machado, quer nos dois 
mandatos de Ricardo Rio.

Apesar de existirem, na Europa, 
reivindicações por melhorias das 
infraestruturas viárias, por forma a garantir 
a segurança da utilização da bicicleta, 
desde os anos 70, em Portugal, o novo 
século fez com que passasse a haver uma 
maior consciencialização e uma maior 
voz reivindicativa por tais condições. A 
utilização da bicicleta nas cidades, numa 
utilização como modo de transporte, 
traz consigo diversos benefícios, ao nível 
da saúde, da redução da poluição, da 
redução de congestionamento, aumento 
de tempo disponível, aumento de 
qualidade de vida. 

Com as crises energética e económica, 
o agravar das condições climáticas que 
nos deixam numa crise climática sem 
precedentes, com o Acordo de Paris, 
que nos aponta a descarbonização 
das cidades e dos transportes, e com a 
definição da bicicleta como desígnio 
nacional na Estratégia Nacional da 
Mobilidade Ativa Ciclável, a sociedade 
civil portuguesa passou a reivindicar 
ainda mais e melhores condições para 
a utilização da bicicleta como modo 
de transporte. Apenas com melhores 
condições na infraestrutura se pode fazer 
parte das mudanças comportamentais 
necessárias para alcançar as metas e 
os objetivos nacionais e internacionais. 
Há, por isso, um maior sentido de 
responsabilidade. Mas, para isso, é preciso 
que os Municípios façam a sua parte.

Sou Engenheiro Informático, Mestre em 
Engenharia Urbana, com uma dissertação 
em “Como promover o uso da bicicleta 
em Portugal: o caso da cidade de Braga” 
e concluo este o Doutoramento em 
Engenharia Civil, em Sustentabilidade do 
Ambiente Construído. 

Este percurso académico de estudo da 
matéria, das melhores práticas nacionais 
e internacionais, aliado à utilização 
quotidiana da bicicleta na cidade, 
permitem que se efetuem críticas aliadas 
a soluções alternativas e melhores. Críticas 
que tenham como objetivo a melhoria da 
cidade.

No entanto, para se promover o 
uso da bicicleta é necessário mexer 
na infraestrutura existente, é preciso 
readaptar as nossas avenidas e ruas das 
cidades para podermos ter mais pessoas 
a utilizar a bicicleta na cidade. E quando 
dizemos isto, os argumentos contra a 
mudança são quase sempre os mesmos (e 
todos refutáveis):

Uma coisa é certa, a promoção do 
uso da bicicleta faz-se em três apostas: 
Infraestrutura segura(fundamental), 
intermodalidade (promoção e melhoria 
do transporte público) e promoção de 
medidas comportamentais (incentivos 
fiscais, financeiros, campanhas, eventos, 
publicidade, marketing).

A Braga Ciclável tem vindo a efetuar 
muita promoção comportamental, mas 
sem uma infraestrutura adequada é 
chover no molhado. 

Apesar de apenas 13% da população 
bracarense dizer que nunca utilizaria a 
bicicleta na cidade de Braga, a verdade 
é que 68% diz que ter ciclovias seguras 
entre a casa e o trabalho as levariam 
a utilizar a bicicleta em Braga. A falta 
de rede ciclável e o facto de ter que 
utilizar as estradas e se misturar no meio 
do trânsito são as maiores barreiras para 
quem hoje não utiliza a bicicleta em 
Braga.

As pessoas querem usar a bicicleta 
em Braga, mas têm medo. E aí terá que 
entrar o ativismo, a opinião pública, a 
pressão da sociedade para levar a que 
os responsáveis municipais alterem as 
infraestruturas e implementem medidas 
que levem à utilização da bicicleta.

Mas é normal que as pessoas tenham 
medo de utilizar a bicicleta nas nossas 
cidades. Tomando o exemplo de Braga, 
o 7º Município mais populoso do país, o 
que tem mais jovens, o 3º mais poluído e o 
3º com maior sinistralidade rodoviária! Se 
por um lado, pelo facto de ter mais jovens, 
seria um fator motivador e facilitador da 
utilização da bicicleta, por outro lado, 
tem mais poluição e mais sinistralidade! 
A cada 3 dias há um atropelamento em 
Braga! Há velocidades registadas pelo 
Município de 150 km/h em Avenidas 
que têm e servem de acesso a escolas 
secundárias! Quando vemos carros em 
excesso de velocidade em Ruas de 
acesso às escolas, nunca deixaremos 
os nossos filhos ir para essas escolas de 
bicicleta, ou sujeitam-se a levar com um 
qualquer Porsche que decidiu exceder os 
limites e não respeitar o espaço público 
e a população. E aí o Município, seja 
ele qual for, tem uma palavra a dizer! 
Pontevedra atingiu a Visão Zero Mortes 
através da mudança da infraestrutura, 
garantindo que nenhuma pessoa erre 
de forma grosseira no que diz respeito 
à utilização do automóvel na cidade, 
garantindo a segurança rodoviária de 
todos! É, por isso, fundamental mudar o 
desenho das nossas ruas e avenidas, por 

forma a que se reduza a possibilidade de 
erro humano.

Uma coisa é certa, quando existe uma 
rede ciclável bem construída dá-se um 
“boom” na utilização da bicicleta, e isto 
tanto é verdade em Londres, como em 
Sevilha, Lisboa, Nova Iorque ou Milão. A 
utilização da bicicleta nas cidades não é 
uma verdade apenas da Europa do Norte, 
é uma verdade mundial.

Mas para isso não basta pintar passeios 
de vermelho ou de cinzento e dizer que 
temos uma ciclovia. Não pode ser o 
peão o sacrificado na reorganização 
do espaço público das nossas ruas e 
avenidas. Não, quando temos uma 
arrogância do espaço público dedicado 
ao automóvel, quando vemos avenidas 
com 80% do espaço público dedicado ao 
automóvel. É preciso reduzir este espaço 
dedicado ao automóvel, redistribuir estes 
80% para bicicletas, transportes públicos 
e automóvel. Se dedicarmos 12,5% à 
bicicleta e 25% ao transporte público, 
ainda sobra 42,5% do espaço para o 
automóvel. 

Numa rua com 25 metros de largura 
significa ter 5 metros dedicados ao 
peão, 3 metros dedicados à bicicleta, 
6 metros ao transporte público e 11 
metros dedicados ao automóvel. É 
irrefutável a democratização do espaço 
conseguido com esta redistribuição. 
O congestionamento já existe, o que 
passaria a existir eram duas alternativas 
seguras, rápidas e sustentáveis: a bicicleta 
e o transporte público. 

Para isso, é preciso coragem de 
quem toma decisões, e aí, o ativismo, 
a sociedade em geral, terão um papel 
preponderante para a melhoria da 
qualidade de vida das cidades.

Quando se defende um ideal, uma 
ideia, uma causa, uma melhoria deste tipo 
na mobilidade, rapidamente se percebe 
que qualquer tentativa de rotulagem 
extremista, de relativização, de ameaças, 
de descredibilização, de hostilização, 
de manipulação cai por terra. Mas aí é 
preciso estar seguro, ser vertebrado e 
não ser manipulável, nem pressionável. 
Infelizmente, em Portugal continuamos a 
ter tentativas de supressão de ativistas, de 
defensores de causas, de pessoas com 
boas ideias. Se não ‘beijarem o anel ao 
padrinho’, a ordem é liquidatária. E aqui a 
coragem tem que estar do lado de quem 
luta. Coragem e resiliência.•

- Não temos cultura da bicicleta;
- Não há pessoas a andar de 

bicicleta;
- Chove muito;
- Há muitas subidas e descidas;
- Não se pode retirar espaço aos 

carros;
- São radicais fundamentalistas que 

querem pôr toda a gente a andar de 
bicicleta;

- Querem palco para se 
promoverem;

- Estão a ser usados politicamente;
- ...

Mário Meireles
Presidente da Braga Ciclável
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Por feliz coincidência - ou excelente 
escolha? -, escolhemos o “ativismo” como 
tema central deste número da Revista TER, no 
preciso momento em que o Porto (e o Norte 
de Portugal) celebra 200 anos da Revolução 
Liberal que instituiu uma das Constituições mais 
humanistas da Europa, na qual bebe profunda 
e  - com toda a legitimidade democrática - a 
Constituição da República Portuguesa de 1976 
(aprovada no dia 2 de Abril). A Revolução 
protagonizada por um punhado de portuenses 
e assumida pelos militares dois anos depois, 
constitui um dos melhores e saudáveis exemplos 
do ativismo - exercício ativo da cidadania.

O Ativismo significa defender algo. É mais 
do que uma manifestação ou um protesto. É 
uma doutrina ou argumentação que privilegia a 
prática efetiva de transformação da realidade 
em detrimento da atividade exclusivamente 
especulativa (cf. FERREIRA, A. B. H. Novo 
dicionário da língua portuguesa. 2.ª edição. Rio 
de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. p. 194).

O voluntariado ou o ativismo social, político, 
económico, educacional, religioso, cultural - 
entre outras facetas - promove a participação 
das pessoas nas mudanças sociais e no 
desenvolvimento humano.

O ativismo - assim entendido - engloba uma 
ampla gama de atividades, incluindo visitas a 
pessoas doentes, sensibilização sobre o HIV/SIDA, 
plantação de árvores e a promoção dos direitos 
humanos.

O ativismo deve ter objetivos claros e 
estar voltado para a mudança: influenciar o 
estabelecimento de agendas, a formulação 
de políticas, a tomada de decisões e a 
representação democrática. 

É sempre atual a luta pela Liberdade e é mais 
atual hoje quando surgem correntes de opinião 
que pensam que a Liberdade é pouca coisa. É 
preciso procurar inspiração nas ideias de há 200 
anos.

Foi isso que, num dia 15 de Junho de 1819, 
um jovem estudante de Leis, que pouco antes 
começara a usar os apelidos Almeida Garrett, 
escreveu no Porto, sua cidade natal, um 
poema que resumia com veemência a quase 
pitoresca indignação e rancor que a presença 
e o ascendente dos militares ingleses vinha 
alimentando na sociedade portuguesa, na 
sequência das invasões francesas e fuga da 
Corte real para o Brasil.

É este poema - que abre este artigo - que 
inspira a criação do Sinédrio, constituído 
por magistrados, burgueses, comerciantes e 
empresários, um movimento que há-de culminar 
um ano depois com a revolução Liberal, a 24 
de Agosto de 1820. José da Silva Carvalho, 
José Maria Xavier de Araújo, Bernard Sepúlveda 
(militar), são os últimos a integrar esse movimento 
onde já pontificavam portuenses como 
Fernandes Thomás, José Ferreira Borges, João 
Ferreira Viana, Duarte Lessa, entre outros.

Se o domínio britânico sobre o Exército e a 
administração pública era um dos mais óbvios 
focos de descontentamento, a cruel execução, 

em Maio de 1817, de Gomes Freire de Andrade 
e dos oficiais que com ele tinham conspirado 
para derrubar o Governo, acirram o ódio aos 
ingleses. Xavier de Araújo não hesita mesmo em 
sugerir uma relação de causa e efeito entre o 
enforcamento dos conspiradores, atribuída a 
Beresford, e a criação do Sinédrio.

Portugal vivia, então, numa situação 
calamitosa na agricultura e no comércio, 
na indústria e nas finanças, o país estava 
arruinado. Mas continuava a manter, em tempo 
de paz, um exército numeroso e oneroso, 
cujos postos principais eram ocupados por 
britânicos, que bloqueavam a progressão dos 
oficiais portugueses. Um aspeto que ajuda a 
explicar, aliás, a circunstancial conjugação de 
interesses, pouco duradoura mas instrumental 
para o sucesso da revolta, entre as ilustradas 
elites burguesas portuenses, genuinamente 
empenhadas numa viragem liberal, e um 
grupo de militares nortenhos, intrinsecamente 
conservadores, que se tinham, em muitos casos, 
distinguido nas guerras peninsulares e que agora 
se viam... a marcar passo.

Os homens do Sinédrio eram moderados 
e fizeram sempre questão de assegurar a sua 
fidelidade ao rei e à religião católica - raras 
revoluções terão começado com as tropas 
em parada a assistir a uma missa campal, 
como aconteceu no Porto -, mas nem por isso 
o seu programa deixava de ter alguns aspetos 
profundamente radicais. Uma Constituição 
que emanasse de uma assembleia eleita e 
representativa da nação, à qual o rei ficaria 
subordinado, representou uma revolucionária 
primeira pedra do edifício jurídico do Portugal 
moderno, que leva século e meio a consolidar-
se.

O mais antigo texto constitucional português 
iniciou o fim do Antigo Regime e do absolutismo, 
apesar de uma vigência fugaz. Previa a 
soberania popular, a legitimidade dinástica, a 
separação de poderes, a independência dos 
juízes e a inviolabilidade dos deputados da 
nação no exercício das suas funções (cf. https://
www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/
CRP-1822.pdf). 

O ensino generalizado a todos os 
portugueses “em todas os lugares do Reino” 
para que os jovens aprendam a “ler, escrever 
e contar”(art. 237)  e a imposição de prisões 
“seguras, limpas e bem arejadas, de sorte que 
sirvam para segurança dos e não para tormento 
dos presos” (art. 208) constituem duas pedras de 
toque centrais desta Constituição, uma marca-
de-água com profunda atualidade.

Um rei com poucos poderes, um parlamento 
realmente eletivo, separação dos poderes 
(legislativo, executivo e judicial), o direito de 
voto, as liberdades de opinião, manifestação 
e imprensa, são as traves mestras deste 
documento.

É um momento solene e ímpar do ativismo 
em Portugal, cuja celebração dos seus 200 anos, 
nos enche de orgulho e justifica a nossa escolha 
como leme das páginas desta Revista.

Opressora da Lusa liberdade
Esta canalha d’Al-b-on soberbo
aqui fixou seu trono.
De botelhas coroado, e d’olhos, boca,
Das orelhas, nariz e doutras partes
Esguichando cerveja, numa glória
De espesso nevoeiro,
Pousou seu génio bruto em nossos muros;
Co nacional Goddamn, e o frasco a pino,
Nos bebe o vinho, nos esbulha as bolsas.

GARRETT, Almeida, “Férias”, in Lírica de João Mínimo,  Londres, 1829.

Um ativismo
intolerante
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Ativismo
Our lives begin to end the day we 
become silent about things that matter.

Martin Luther King Jr.

Seja qual for a ideologia, movimento 
ou valor, é dada ao Homem a opor-
tunidade de ser ativo na defesa desse 
ideal (na maioria dos países). O ativis-
mo surge na descoberta do poder de 
cada indivíduo, pela necessidade de 
mostrar que algo não está bem. A liber-
dade de expressão, a democracia e 
vários direitos humanos que, no século 
XXI, ainda não existem em todo o mun-
do, oferecem à sociedade um jeito de 
viver em comunidade construtiva, que 
cultiva valores para o bem comum.

Os ativistas vestem-se de várias co-
res e modos: cores políticas, ambienta-
listas e climáticas, sociais, económicas, 
culturais e humanas; de modo artístico 
(através da música, pintura, street art, 
literatura) de modo político ou através 
da voz e ações de impacto. Além das 
individualidades, levantam-se tam-
bém empresas e grandes corporações 
internacionais, para lutar pela voz das 
minorias e dos silenciados (o chamado 
“ativismo de marca”).

Todo o ativismo saudável – sem vio-
lência, sem ódio, sem destruição – deve 
continuar pelas injustiças e irregularida-
des da sociedade civil.•

Capa e Texto: Natércia Machado

Hoje, vão longe os tempos dos 
meninos descalços e senhoras generosas 
caritativamente a brindarem os pobrezinhos 
com prendinhas feitas esmolas?

Longe está este Portugal bem comportado, 
silencioso e de brandos costumes?

A realidade diz-nos que não. Como 
cidadãos, temos uma pequena missão: ser 
ativo, num ativismo que tudo deve fazer pela 
igualdade dos meninos e jovens que aqui 
crescem, ajudar as famílias das nossas aldeias 
recônditas, querer o melhor para o meu país 
que é de todos.

É demagogia? É apenas o receio de 
que, em nome da democracia (tão usada e 
abusada), se dê um passo atrás, essa novidade 
só para os ignorantes e/ou desmemoriados, 
mas memória obscura de quem por aqui viveu 
a olhar em redor.

Alguns apregoam a tolerância sempre, 
para com as diferenças, os equívocos, os erros, 
as escolhas e até as palavras. Mas não foi 
essa tolerância - apatia ou indiferença - que 
nos conduziu a estas formas intolerantes de 
desigualdade social, cultural, económica e 
humana?

Karl Popper, logo após a tragédia do 
nazismo, escreveu que “a tolerância ilimitada 
leva ao desaparecimento da tolerância. Se 
estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos 
intolerantes, e se não estivermos preparados 
para defender a sociedade tolerante do 
assalto da intolerância, então, os tolerantes 
serão destruídos e a tolerância com eles.  (…) 
Mas devemo-nos reservar o direito de suprimi-
las, se necessário, mesmo que pela força; 
pode ser que eles não estejam preparados 
para nos encontrar nos níveis dos argumentos 
racionais, mas comecemos por denunciar 
todos os argumentos; eles podem proibir 
os seus seguidores de ouvir os argumentos 
racionais, porque são enganadores, e ensiná-
los a responder aos argumentos com punhos 
e pistolas. Devemo-nos, então, reservar, em 
nome da tolerância, o direito de não tolerar o 
intolerante” (cf. POPPER, Karl, The Open Society 
and Its Enemies, volume 1, The Spell of Plato, 
1945, Routledge, United Kingdom.

Se há 200 anos surgiu esse ativismo 
intolerante contra um País decepado, hoje, 
temos a obrigação de um ativismo intolerante 
contra um Minho onde os jovens merecem 

- têm esse direito - a saber “ler, escrever e 
contar”, porque a sua dignidade como seres 
humanos o exige.

Em 1992, Portugal fez-se intolerante contra 
o abandono escolar de metade dos seus 
jovens (13,7 % de rapazes e 7,4% de raparigas). 
Hoje essa batalha mantém-se atual, porque 
ainda existem mais de dez por cento de 
jovens que abandonam a escola (cf. www.
pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono 
+precoce+de+educa). 

Ainda não construímos um patamar de 
igualdade de oportunidades, que a União 
Europeia defende. Mais de um em cada dez 
jovens portugueses não conclui a escolaridade 
obrigatória. 

Sabemos que as “vias vocacionais foram 
uma das medidas que tiveram um papel 
decisivo no apoio aos alunos” (cf. https://
www.iniciativaeducacao.org/pt/ed-on/ed-
on-estatisticas/abandono-escolar). Para se 
obter um decréscimo continuado na taxa 
de abandono precoce, é necessário que as 
medidas de maior impacto sejam aquelas 
que criam as condições para a permanência 
na escola dos jovens que, historicamente, 
vêm a abandonar o ensino antes de concluir 
o secundário. “As opções de formação para 
adultos e jovens, já integrados no mercado de 
trabalho, também contribuem para baixar estes 
números, mas é a montante que a intervenção 
consegue assegurar que a taxa não torna a 
subir” (cf. https://www.iniciativaeducacao.org/
pt/ed-on/ed-on-estatisticas/abandono-escolar).

É esse o caminho que o grupo Amar Terra 
Verde tem orgulho de trilhar. À apatia ou 
indiferença, respondemos, há 27 anos, com 
uma nova maneira de ser intolerante com o 
subdesenvolvimento social e humano. Construir, 
dia a dia, o ativismo que combate uma 
tolerância “opressora da Lusa liberdade” contra 
a canalhice “de botelhas coroado, e d’olhos, 
boca, das orelhas, nariz e doutras partes, 
esguichando cerveja, numa glória, de espesso 
nevoeiro”.

Afinal, não é coincidência. 
É uma excelente escolha!•

João Luís Nogueira
Diretor Geral da ATV
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EPATV participa no concurso 
Eco-Escolas ”Sim, no dia da 

Mãe o coração é amarelo”

A Escola Profissional Amar Terra Ver-
de participou no concurso “Sim, no 
dia da Mãe o coração é amarelo”, 
atividade promovida pela Tetra Pak 

em parceria com a ABAE-Eco-Escolas, 
para reforçar a mensagem da reci-

clagem e separação dos resíduos das 
embalagens no ecoponto amarelo.
A atividade consiste na criação de 

um coração construído com embala-
gens Tetra Pak da marca Compal, que 
transmita mensagens inerentes ao dia 

da Mãe e ao contributo da recicla-
gem para a sustentabilidade.

A turma do 1º ano do curso Técnico 
de Restauração Cozinha/Pastelaria, 

abraçou o projeto e foram criados 
vários trabalhos muito criativos. Depois 

da apresentação das criações, foi 
escolhido, para submeter a concurso, 

o trabalho do aluno Eduardo Seara.
“Com a mesma intensidade que ama-

mos a nossa Mãe, devemos amar e 
respeitar a Mãe Natureza e sobretudo 
protegê-la para que as gerações futu-

ras possam ver as flores desabrochar 
todas as Primaveras que estão por 

vir.” refere Eduardo Seara, aluno do 1º 
ano do curso Técnico de Restauração 

Cozinha/Pastelaria da EPATV.
Parabéns a todos os alunos pelo 

empenho e dedicação à causa da 
proteção da Mãe Natureza!

Pedro Arantes,
42 anos, Professor de
Matemática na EPATV 
há 18 anos

COR: Azul 

COMIDA: Bacalhau com todos

LEMA/ CITAÇÃO: “Nada é alcançado sem trabalho e nenhuma 
virtude é aperfeiçoada sem ele”, Santo Enrique de Ossó

DESPORTO: Futebol

AMOR à família

SAUDADE dos meus verões no Rio da Ponte Nova

PALAVRA: Solidariedade

DESEJO: O Euromilhões

MÚSICA: “Dance Me To The End Of Love” (Leonard Cohen)

FILME/SÉRIE: “A Lista de Schindler” (1993), Steven Spielberg

LIVRO: “As Naus”, de António Lobo Antunes

HOBBY: BTT

OBJETIVO DE VIDA: estar com quem gosto

AUTODEFINIÇÃO: reservado

SEGREDO: não tenho

MEDO: alturas

TOMAR CAFÉ COM… a minha mulher

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

QUAL É A SUA IDEIA DE FELICIDADE PLENA?
Viver com saúde

QUE PESSOA VIVA MAIS ADMIRA?
António Barreto

QUAL É A SUA ASNEIRA FAVORITA?
Comer bolachas de noite às escondidas

QUAL A CARACTERÍSTICA QUE MAIS 
APRECIA NUMA PESSOA?
Lealdade
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EPATV participa mais uma vez 
no concurso nacional Eco-Código

O Conselho Eco-Escolas realizou a auditoria 
ambiental e identificou vários problemas 

que permitiram a elaboração do plano de 
ação para o ano letivo 2019/2020, onde 
foi manifestada a intenção na dinamiza-

ção de várias atividades de sensibilização 
ambiental, abordando os vários temas: 

resíduos, água, energia, biodiversidade, 
agricultura biológica, floresta, alterações 
climáticas, alimentação saudável e sus-

tentável e comunidades sustentáveis. Estas 
ações de sensibilização resultaram na cria-

ção do nosso Eco-código. 
Para que haja eficácia na relação ho-

mem/natureza, todos temos de contribuir 
para esse equilíbrio, com pequenas ações. 
Este ano, criámos o nosso Eco-Código com 
inspiração no carregamento de uma pilha 

chamada Ambiente. O cartaz evidencia 
a imagem de uma pilha com vários níveis 

de carregamento que refletem as várias 
ações que todos devemos realizar para 
que fique sempre com carga disponível 

para quando necessitarmos. 
A analogia do nosso Eco-código com a 
Natureza é que para a sustentabilidade 

ambiental acontecer é necessário realizar 
as ações descritas: poupar água, poupar 

energia, reflorestar, reutilizar, proteger a 
floresta,… sendo o carregamento feito por 

todos nós e desta forma ocorra o equilíbrio.

EPATV no
top 10 distrital

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) conquistou o 82.º lugar, entre 682 escolas 
portuguesas (com ensino secundário e profissional) públicas e privadas, e arrebatou o 

primeiro lugar em Vila Verde, com um índice de conclusão superior a 17.
Os números constam do Ranking Nacional de Escolas, publicado no dia 27 de Junho, que 

o Diretor Geral da EPATV classificou de “excelentes resultados”, uma vez que esta é a 
segunda maior escola profissional analisada neste Ranking, com 212 alunos.

Acima da EPATV apenas a Escola Profissional de Gaia, classificada no 234.º lugar do 
Ranking. A EPATV ocupa assim o primeiro lugar entre as maiores escolas profissionais de 

Portugal (acima dos 200 alunos examinados). No distrito, também foi a Escola com mais 
alunos avaliados em cursos profissionais, merecendo o sétimo lugar.

Entre as escolas profissionais ficou em 40.º lugar. No concelho de Vila Verde, foi a primeira 
e no distrito de Braga foi a sétima melhor.
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EPATV participa
nas Eco-Ementas

O projeto Alimentação Saudável e Sustentável, lan-
çado pelo Programa Eco-Escolas | ABAE em parce-

ria com a Agrobio, concretiza-se por um conjunto de 
desafios, que pretende motivar as crianças, jovens, 
professores e famílias para um maior conhecimen-
to acerca das questões que se relacionam com a 

alimentação saudável e sustentável por forma a que 
estes se tornem recetivos à introdução de mudanças 

de hábitos no dia a dia.
A Escola Profissional Amar Terra Verde participou, 

mais uma vez, nesta iniciativa com muito empenho e 
dedicação de todos os alunos. Infelizmente, devido à 

Covid 19, o projeto foi suspenso.
A nossa proposta de ementa sugere uma distribuição 

equilibrada dos diferentes tipos de ingredientes que 
devem compor uma refeição saudável (proteínas, 

hidratos de carbono, gorduras saudáveis, vitaminas, 
minerais). 

A turma do 2ºano do curso de cozinha iniciou este 
projeto pesquisando os produtos mais adequados à 
população juvenil, quer a nível calórico quer a nível 

nutricional. Após a elaboração das ementas, por 
grupos, cada um defendeu a sua escolha com os 

argumentos da sazonalidade, da regionalidade dos 
produtos, das opções de saúde (celíacas, por exem-

plo), do preço dos produtos e da exequibilidade 
numa cantina escolar.

Após o debate, a turma decidiu escolher a emen-
ta apresentada, como sendo o melhor de todos os 

grupos. 

EPATV recebe
menção honrosa

A Escola Profissional Amar Terra Verde 
está de parabéns com o prémio no 

projeto “Alimentação Saudável e Sus-
tentável” - Menção Honrosa no escalão 
profissional das Eco-Ementas e Eco-Co-
zinheiros. Apesar das adversidades, foi 

mantido o empenho e qualidade no 
trabalho desenvolvido.

Pelo 5º ano consecutivo, o Programa 
Eco-Escolas continua a desafiar as Eco-

-Escolas a trabalharem o tema da Ali-
mentação Saudável e Sustentável. Neste 
ano letivo, 702 escolas aceitaram o desa-
fio e realizaram 762 trabalhos, participan-

do nas diferentes atividades propostas, 
que visaram motivar a investigação sobre 
os alimentos que consumimos e os nossos 

hábitos alimentares e incentivar à divul-
gação de atitudes saudáveis e sustentá-
veis que pudessem vir a fazer diferença 

na alimentação quotidiana das crianças 
e dos jovens, não só em contexto esco-

lar, mas também em casa.
A 6 de março, realizou-se uma única 

Prova ao vivo Eco-Cozinheiros. Devido à 
situação de Pandemia não foi possível 

realizar as restantes 3 provas. Por isso, as 
Eco-Ementas acabaram por ser avalia-

das com base nas evidências enviadas – 
fotografias, vídeos, análise nutricional.

Proposta da Ementa Primavera/Verão:
Entrada: Duo de cremes de legumes;
Prato Principal: Quinoa, ratatouille e espetada de frango;
Sobremesa: Delícia de morango;
Bebida: Limonada de frutos vermelhos.
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Planificação de entrevista
18 de maio de 2020, 19h00, em direto na página do Face-
book da Católica Porto Educação

1. Antes desta entrevista fui consultar o vosso site e analisei 
o vosso Plano de Operacionalização do Ensino à Distância. 
Neste plano apresentam dados de um diagnóstico que 
mostra que apenas 67% dos vossos alunos têm computador 
em casa e que, dentro desses 67%, há alguns com pro-
blemas vários, como ter que partilhar o PC, computadores 
obsoletos, ligações instáveis à Internet, etc.

Na semana seguinte à suspensão das atividades letivas 
presenciais, os Diretores de Turma e Diretores de Curso em 
articulação com a equipa EMAIE, realizaram um levanta-
mento de necessidades de todos os nossos alunos - cerca 
de 700 - 30 turmas -  dispersos pelas diversas aldeias de 
onde são provenientes para saber que equipamentos 
tinham à sua disposição de forma a assegurar uma equida-
de. A partir daqui, o corpo docente e as entidades par-
ceiras, nomeadamente as câmaras municipais e juntas de 
freguesia, encontraram a melhor forma de apoiar os alunos 
mais carenciados, na disponibilização de computadores e 
internet.

2. No mesmo plano apresentam um cenário pedagógico 
assente em:
- sessões assíncronas (trabalho com manuais, materiais 
impressos, etc.);
- sessões síncronas (que afirmam serem de suporte às 
aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, orientação na 

realização de tarefas…)
Pode explicar-nos como funcionaram na prática estes dois 
tipos de sessões? 
Podemos dizer que não houve aulas online, mas sim ses-
sões de apoio e esclarecimento?

O nosso Plano de E@D foi concebido para responder ao 
seguinte cenário:

Ensino-Aprendizagem suportado em sessões assíncro-
nas/mobilização de outros recursos (manuais, materiais 
impressos), para assegurar igualdade de oportunidades a 
todos os alunos, respeitando os seus ritmos de aprendiza-
gem;

• sessões síncronas de suporte às aprendizagens, es-
clarecimento de dúvidas, orientação na realização 
de tarefas e manutenção do vínculo com os alunos 
(preocupação com a sua saúde e bem-estar);

• ass sessões assíncronas, ou seja, as restantes aulas 
do horário serão ocupadas com a realização de 
trabalho autónomo (reflexões, pesquisas, exercícios, 
etc.) dentro do horário semanal. Nestas sessões, o 
professor deverá estar disponível para retirar as dú-
vidas aos alunos e acompanhar o desenvolvimento 
das tarefas.

Relativamente às metodologias de ensino escolhidas 
estas devem:

• ser apelativas e mobilizadoras;
• promover um papel ativo dos alunos nas aprendiza-

gens (autorreflexão e o trabalho autónomo);
• fomentar o desenvolvimento de áreas de compe-

tências do Perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória.
• No fundo, utilizámos a flexibilidade nas abordagens, 

nas metodologias e na utilização de plataformas.

3. Modelo de Ensino a Distância:
Como é que, na prática, se operacionalizaram estas orienta-
ções?
Que metodologias concretas foram utilizadas para dar res-
posta a estas orientações?
Conseguiram, efetivamente, não transpor para o E@D os mo-
delos do ensino presencial?

Como sabe a grande diversidade da oferta formativa da 
EPATV (Cozinha; Produção Metalomecânica, Mecatrónica 
Automóvel, Eletrotecnia, Esteticista, Multimédia, etc.) exigiu 
que durante a primeira semana de suspensão das atividades 
letivas presenciais os professores conseguissem transformar 
o ensino eminentemente prático destes cursos em aprendi-
zagens à distância. Não queríamos de todo transpor para o 
E@D os modelos do ensino presencial. Definimos, no fundo, 
tarefas curtas, estruturadas por pequenos roteiros e acompa-
nhadas da explicitação clara dos objetivos e localização dos 
materiais de apoio. 

Deve existir flexibilidade na execução de tarefas (tempo 
entre tarefas e o tempo de realização das mesmas), tendo 
em conta o público-alvo, mas com prazos bem definidos.

 Foi um investimento enorme de tempo para encontrar os 
melhores recursos de ensino que simultaneamente permitis-
sem um feedback da aprendizagem do aluno. 

4. Definição das estratégias de gestão e Liderança
Assumem-se como uma escola com um tipo de liderança 
transformacional que, neste contexto em particular, deve 
procurar a “mobilização de todos os membros da comuni-
dade escolar para esta mudança de paradigma educativo e 
para a procura de soluções conjuntas”
O que mudou no exercício da sua liderança durante estes 
tempos de ensino a distância? 
Conseguiu esta mobilização? Como?

Foi fantástica a forma como toda a equipa conseguiu 
superar este desafio. Penso que o modelo de gestão que já 
se pratica nesta escola foi essencial uma vez que a estrutura 
está muito bem definida. Em todo o caso, a concretização 
deste plano de E@D, que tem um caráter dinâmico, assenta 
numa liderança transformacional, que implica uma mobiliza-
ção de todos os membros da comunidade educativa para 
esta mudança de paradigma educativo e para a procura 
de soluções conjuntas. Desde logo, partilha e colaboração 
entre os docentes; produção de materiais pedagógicos 
digitais entre docentes que lecionam os mesmos anos; 
realização de domínios de articulação curricular/trabalhos 
no âmbito da flexibilidade curricular dentro dos conselhos 
de turma, etc. Também o circuito de comunicação defini-
do teve um papel relevante na aplicação das orientações 
pedagógicas, no desenvolvimento das práticas pedagógi-
cas e fluxos de informação entre os participantes na relação 
educativa.

  
Ilídia Cabral | 18 de maio de 2020

Universidade Católica Portuguesa
à conversa com...

Diretora Pedagógica da EPATV
Sandra Monteiro

A EPATV foi convidada a participar numa iniciativa le-
vada a cabo pela Universidade Católica Portuguesa- Porto 
que se intitulou “ À conversa com .... Esta atividade, para a 
qual foram convidados diversos oradores, nomeadamente, 
o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Cos-
ta, e o atual Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
João Gonçalves, a Diretora Pedagógica da EPATV, Sandra 
Monteiro, permitiu partilhar a experiência da escola duran-
te o período de confinamento e de suspensão de aulas 
presenciais, principalmente para falarem da experiência 
no campo do ensino profissional.

Esta entrevista ocorreu no dia 18 de maio de 2020 atra-
vés do Facebook @CatolicaPortoEducacao e foi levada a 
cabo pela Professora Auxiliar na Faculdade de Educação 
e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa e coor-
denadora do Serviço de Apoio à Melhoria da Educação 
(SAME), Ilídia Cabral.
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Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

Arrancaram no dia 3 de julho, na 
Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV), as Provas de Aptidão Pro-
fissional (PAP’s), que se prolongam 

até ao fim do mês, com a prestação 
de 16 finalistas do Curso Profissional 

Técnico de Frio e Climatização cujo 
denominador comum reside na em-

pregabilidade total dos alunos nas 
empresas da Formação em Contex-

to de trabalho. 
Esta é a “marca de água” deste 

curso da EPATV. Após três anos de 
500 horas práticas e duas centenas 

e meia de aulas teóricas, sublinhada 
pelo Diretor do Curso, Aurélio Ma-

chado, bem como pelos restantes 
membros do júri que integrava a Di-
retora pedagógica da EPATV, San-
dra Monteiro, a diretora de turma, 

Sandra Guedes, o dirigente do SITE 
(Sindicato dos Trabalhadores das 

Indústrias Transformadoras, Energia e 
Atividades do Ambiente do Centro-

-Norte), Paulo Amorim, o Gerente da 
JPSR, João Paulo Ribeiro e o Coor-

denador da Manutenção de Frio do 
Hospital de Braga, Luís Bogas (antigo 

aluno da EPATV).
Ao longo de toda a manhã, os 

alunos apresentaram os projetos nas 
áreas de frio e climatização, come-

çando com o grupo João Ribeiro, 
João Costa e Jorge Campos (Venti-
lador com variador de frequência) 

e encerrando com o grupo Bruno 
Costa e Nuno Sousa (Climatização 
para uma Unidade de Tratamento 

de Ar).
Carlos Correia, Daniel Azevedo 

e João Vieira apresentaram uma 

melhoria de bancada didática 
de refrigeração, enquanto Diogo 

Cerqueira e Luís Henrique Fonseca 
mostraram como se constrói uma 
gestão centralizada de edifícios.

Finalmente, um compressor de 
refrigeração foi exibido por Diogo 

Carvalho, Hugo Cunha e Rafael 
Gonçalves; enquanto Diogo Coe-
lho, Diogo Lobo e Jorge Machado 

construíram uma bancada didática 
de refrigeração.

“Todos foram convidados a ficar 
a trabalhar nas empresas em que 
estagiaram. Se tivesse 50 finalistas, 

estavam todos empregados” — 
garantiu Aurélio Machado, que 

acabava de receber um pedido 
de estágio para um aluno da EPATV 

vindo de Lisboa.
Por sua vez, Sandra Monteiro, agra-
deceu às duas dezenas de empre-

sas parceiras da EPATV pela “re-
conhecida colaboração ao longo 
de três anos na aprendizagem dos 

nossos alunos e na sua emprega-
bilidade total. Sem as empresas, o 
nosso sucesso era menor e menos 

avaliado”.
Num curso profissional, como em 
todos os cursos, os alunos têm de 

mostrar o que sabem. A prova não 
envolve só canetas ou folhas de 

exame. Antes, tem de executar, do 
início ao fim, um projeto pessoal. 

Da criação da ideia até à defesa 
perante um júri: é a PAP (Prova de 

Aptidão Profissional).
Durante este processo, o aluno não 

está sozinho. Conta, ao longo do 
ano letivo, com o apoio e colabo-

ração dos professores das áreas 
técnicas. Os professores “orientam 

o aluno na escolha do projeto a 
desenvolver”, decidem se está em 
condições de ser apresentado ao 

júri e auxiliam na preparação da 
apresentação.

A avaliação leva em conta critérios 
como a concretização do projeto, 
a aprendizagem relevante para a 
inserção profissional e a qualidade 
e interesse da apresentação, bem 
como do produto para a área ou 

para o setor económico em causa.
Esta atividade conta com a parce-
ria inestimável das empresas e, no 
caso dos finalistas de Frio e Clima-
tização, as firmas aderentes foram 
a Agilfrio, Equipamentos Para Ho-

telaria e Climatização, BRASOLAR, 
Câmara Municipal de Terras de 

Bouro, CLIMA POSITIVO, CLISER- Cli-
matizações Sergios, Fritempo - Co-
mércio de Equipamentos de Frio e 
Ar Condicionado, JPSR Climatiza-

ções, Jorge Sousa & Hernâni Mano 
- Equipamentos Hoteleiros, LC AVAC 
e Equipamentos Hoteleiros, LUXOFRI 

- Climatização, LUSITAR Instalação 
de Sistemas Integrados de Energia 
e Ambiente, MB4 - Climatização e 

Canalizações, NOVAFRIO - Indústria 
Comércio e Refrigeração, OPER-

TEC, Operação e Manutenção de 
Edifícios – GRUPO CASAIS, Palmeira 
Frio - Equipamentos Hoteleiros, RU-

MOPLAN, Aquecimento Ambiente, 
SJDclima, SICOOL, SGS – Sociedade 

Geral de Climatização, SRR- Assis-
tência Técnica Equipamentos Hote-
leiros e Weather Age- Climatização.

Finalistas de frio e climatização
com aptidão e pleno emprego

T É C N I C A

S A B E R

D E D I C A Ç Ã O

curso técnico de

frio e climatização
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Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

Realizaram-se, no dia 8 de julho, as 
Provas de Aptidão Profissional (PAP) 

dos catorze finalistas do Curso Técni-
co Profissional de Produção Metalo-

mecância, Variante Programação e 
Maquinação, na Escola Profissional 

Amar Terra Verde (EPATV) coroadas 
pelo ingresso no mercado de tra-

balho de doze jovens e a aposta no 
ensino superior para os dois restan-

tes.
Foi um dia de enorme satisfação 

para o professor João Martins que 
confessava, no final, o desejo de ter 

mais “finalistas para corresponder 
às necessidades das empresas que 
procuram a EPATV para encontrar 

profissionais competentes e com 
qualidades humanas de excelên-

cia”.
O diretor do curso confessou uma 
alegria: “Por um lado, estes jovens 
foram excelentes ao longo destes 

três anos, técnica e humanamente. 
Tivemos empresas que foram ex-

celentes aliadas pois proporciona-
ram-lhes formas de aprendizagem 

inesquecíveis e uma escola que 
nos proporcionou todos os meios 

técnicos e equipamentos para uma 
formação de excelência com toda 

a segurança e competência dos 
seus professores; por outro lado, são 
apenas catorze finaslistas, quando o 

mercado de trabalho pede muitos 
mais e não existe capacidade de 

resposta. Os jovens não aderem 
muito a esta profissão, que é bem 

remunerada, talvez por ser um pou-
co suja”.

O júri das PAP’s também era consti-
tuído ainda por Sandra Monteiro, Di-
retora Pedagógica da EPATV, Carlos 
Cruz, SITE (Sindicato dos Trabalhado-

res das Indústrias Transformadoras, 
Energia e Atividades do Ambiente 
do Centro-Norte), Miguel Silva, da 

empresa Metalflow, de Adaúfe, Bra-
ga, e as professoras Ermelinda Leão, 

Carla Veloso e Lúcia Lopes. 
Os membros do júri classificaram 

a qualidade da linguagem utiliza-
da no trabalho teórico final que 
acompanha o trabalho prático, 

bem como a capacidade de aná-
lise crítica do projeto. Também foi 

avalia a cultura técnica e científica 
demonstrada na defesa do projeto, 

a qualidade de exposição e a apre-
sentação pessoal apropriada.

Ao longo da Manhã, os finalistas 
apresentaram as suas provas teó-
ricas e práticas como um suporte 
para cones ( André Barros, João 

Alves e Paulo Cerdeira), uma pren-
sa para uma máquina de furar 

vertical (André Pimenta. Guilherme 
Ferreira e João Gonçalves), uma 
bancada ferramenteira para op-
timizar recursos de uma oficina e 

restauro de máquina de soldadura 
a ponto (José Couto, Mical Pereira 
e Paulo Barbosa), um triturador de 
limalhas para reduzir resíduos (Da-

niel Rodrigues, Guilherme Sá e João 
Costa)  e um rachador de lenha 

portátil (Adriano Gomes e Leandro 
Vilela). As provas contaram com a 
observação de dois estudantes de 

Engenharia de Produção Metalome-
cânica da Universidade do Minho, 
fascinados com os recursos mate-

riais e pedagógicos da EPATV, após 
uma visita guiada às oficinas, salas 

de aula, cozinha e refeitório.
No final da sessão, o representante 

sindical elogiou as qualidades técni-
cas e teóricas da EPATV e desafiou 
os jovens a “apostar na formação 

profissional” e os empresários a “va-
lorizar salarialmente quem tem mais 
formação técnica, como é o caso 

destes catorze alunos”. “Os sindica-
tos podem ser conhecidos só por rei-
vindicar melhores salários, mas o SITE 

promove a formação profissional 
dos jovens e adultos como chave 

de sucesso da economia portugue-
sa, o que justifica plenamente esta 
parceira com a EPATV” — concluiu 

Carlos Cruz.
Miguel Silva, da Metalflow, empre-
sa metalomecânica de precisão, 

dedicada à produção de produtos 
metálicos, sejam eles protótipos, pe-
quenas ou grandes séries, destacou 
os “benefícios múltiplos da parceria 
com a EPATV, que permite aos em-
presários escolher os melhores, en-

quanto os alunos aprendem fazen-
do nos estágios na nossa empresa e 
a escola reforça a qualidade do seu 

ensino como prova a empregabili-
dade total destes 14 jovens”.

A metalomecânica 
que as empresas procuram com avidez

curso técnico de

produção metalomecânica

É T I C A

C R I AT I V I D A D E

CO M P E T Ê N C I A
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Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

“Sois umas jovens encantadoras e 
umas alunas exemplares” — garantiu 

a Diretora Pedagógica da Escola 
Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 

após as Provas de Aptidão Profissio-
nal (PAP) de 18 finalistas do curso de 
Estética, apresentadas no dia 15 de 

julho.
A apresentação da PAP constitui 
uma “etapa importante da vossa 

vida: concluístes o ensino secundário 
com o bónus de um curso profissio-

nal” que contribui para a qualidade 
de vida e o bem-estar das pessoas” 

— acrescentou Sandra Monteiro, 
apelando as jovens que “façam 

as melhores opções da vossa vida. 
Procurem-nas. Estaremos aqui para 

vos apoiar”.
Por sua vez, a Diretora do Curso acre-

dita que “Serão grandes mulheres 
e esteticistas exemplares”. “Espero 

que fiquem unidas para a vida pois 
vão precisar umas das outras para 
enfrentar as dificuldades do mun-

do do trabalho” — concluiu Maria 
José Falcão, que distribuiu uma rosa 

vermelha a cada uma das finalistas e 
aos restantes professores deste curso.

Terminava em grande forma uma 
manhã de apresentação das PAP’s 

que abriu com uma criativa prova 
de Ágata Rego sobre a maquilha-

gem de caracterização, uma “ver-
tente pouco explorada”. Após a sua 

prova, Sandra Monteiro dirigiu-se à 
aluna: “Acredita que deixa sauda-

des. É uma aluna acarinhada sempre 
que aqui voltar”.

Estas foram palavras repetidas para 
as restantes finalistas, como foi o 

caso de Carina Cerqueira, Jéssica 

Costa, Jéssica Barros e Márcia Araú-
jo que deliciaram os jurados com 

uma prova sobre Nail Art, tendo sido 
referida toda a evolução da Nail Art 
desde a antiguidade até aos nossos 
dias e apresentado um conjunto de 
técnicas para embelezar as unhas. 

Estas quatro jovens fizeram referência 
às doenças, a fisiologia e anatomia 

das unhas e asseguraram que “a 
Formação em contexto de trabalho 
ajudou muito, ao ponto da maioria 

dos ateliês quererem dar-nos empre-
go”.

Carina Lopes, Fabiana Silva e Viviana 
Macedo apresentaram um trabalho 
sobre a maquilhagem com acento 

tónico nos noivos e no design de so-
brancelhas, uma arte que os nobres 
gregos confiavam aos seus amos e 
no Egipto era sinal de poder tendo 

sido reprovada pela Igreja Católica 
ao longo de séculos. 

Nesta prova foram abordados todos 
os temas alusivos à maquilhagem 

desde as maquilhagens de dia, 
maquilhagem de noite e de noivos, 

explicitando todos os produtos e ma-
teriais usados.

Ficou também a saber-se, pela voz 
da professora Maria José Falcão, que 

“os homens, hoje, são os melhores 
clientes do mundo” nesta área.

Elsa Filipa Gomes, Joana Filipa Silva 
e Juliana Carvalho mostraram o que 

sabem e aprenderam na prepara-
ção da pele, maquilhagem de dia 

e transformação para maquilhagem 
de noite, sem esquecer a desmaqui-

lhagem, a tonificação e a hidrata-
ção, nos vários tipos de pele (normal, 

oleosa, seca e mista).

A ideia final era fazer esta demons-
tração em palco e depois realizar um 

desfile com os alunos/as da escola.
A massagem foi o tema desenvolvi-

do por Inês Silva, Vera Correia, Joana 
Macedo e Juliana Miranda, na 

vertente de combate à celulite (que 
afeta 90% das mulheres), sem esque-

cer indicações e contraindicações 
e de relaxamento (para diminuir o 
stress, ansiedade e eliminar toxinas 

ou reforçar a circulação sanguínea). 
Mencionaram a importância de usar 

corretamente os óleos essenciais e 
cremes inócuos, afastando os produ-

tos com parabenos e que são deri-
vados de petróleo, evitando alergias 
e hipotéticas complicações derma-

tológicas.
As formandas Ana Isabel, Juliana 

Azevedo e Daniela Teixeira aborda-
ram a alimentação na estética, os 

padrões de beleza e como uma boa 
autoestima que pode fazer as pes-

soas mais felizes.
Foram referidos os 3 pilares cruciais 

da alimentação (completa, variada 
e equilibrada), da importância de 

associar o exercício físico e de uma 
boa higiene de sono na busca do 

equilíbrio físico e emocional.
Na apresentação desta PAP foi pos-
sível ver e ouvir alguns testemunhos 

dados por alunos da escola na qual 
foram referidas algumas patologias 

associadas ao tema.
Todas as provas decorreram da 
melhor forma e fizeram honra às 

temáticas defendidas, tendo todas 
as alunas terminado as provas com 

sucesso!

Alunas de Estética da EPATV
são “encantadoras e exemplares”

curso de

esteticista C A R I S M A

F U T U R O
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Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

As Provas de Aptidão Profissional 
(PAP’s) do Curso de Padaria e 

Pastelaria, realizadas hoje, dia 16 
de julho, na Escola Profissional Amar 

Terra Verde (EPATV), entoaram um 
hino à criatividade dos seus catorze 
finalistas com demonstrações práti-
cas que celebraram a doçura dos 

ingredientes naturais.
Com uma empregabilidade quase 

total, apesar dos efeitos nefastos da 
pandemia da COVID neste sector, 
existe entre os 14 finalistas quem se 

agigante em voos mais altos, como 
o ensino superior na área do Teatro, 
o caso do João Araújo, filho de pas-
teleiros na Póvoa de Lanhoso, ou o 
Jorge Macedo, de Terras de Bouro.
Com um júri constituído por Sandra 
Monteiro (Diretora Pedagógica da 

EPATV), Nuno Araújo (diretor de 
curso), Helena Sousa (diretora de 

turma), Sérgio Lopes (Padaria Pão 
d’Oiro) e Miguel Lopes (professor), a 

vilaverdense Alice Silva foi a primeira 
a mostrar tudo o que aprendeu nos 

últimos três anos, com uma sobreme-
sa inglesa, um Crumble de Baunilha.

Eduardo Ferreira, filho de um cal-
ceteiro de Amares, presenteou os 
jurados com um Summer Pudding, 

depois de evocar pasteleiros como 
William Curley e Edd Kimber, entre 

outros.
Da Póvoa de Lanhoso, chegou a 
Catarina Macedo com doces da 
pastelaria francesa na senda de 

chefes que criaram o Paris Brest (em 
1905), A religiosa (1855) ou o mil-fo-

lhas. Privilegiando os citrinos, esta 
jovem apresentou uma tarte e um 
cremoso de limão, um merengue 

italiano, uma glaçage amarela e 
um Crumble de baunilha. Está já a 

trabalhar “mas tem, segundo o prof. 
Miguel Lopes, todas as possibilidades 

de seguir o ensino superior”.
Terras de Bouro esteve representada 

por Fátima Antunes que deliciou os 
jurados com um toucinho do céu, 

depois de falar das farinhas de Trigo 
(com 600 milhões de toneladas 

produzidas em todo o mundo). O Júri 
destacou esta jovem como “empe-

nhada e trabalhadora que nunca 
vai ter entraves no caminho do su-

cesso”, ao ponto do diretor de curso 
ter lembrado que “toda a gente 

gostou de si onde estagiou”. “Supe-
rou-se em todas as áreas e esta PAP 

é a demonstração disso” — concluiu 
Nuno Araújo.

“A EPATV está de parabéns na forma 
como fez a inclusão da Fátima”, 

concluiu Helena Sousa.
De Pedralva, Braga, veio uma das 

melhores surpresas da manhã, com 
Hugo Araújo a divulgar a pastelaria 
da Austrália, um jovem país que já 

produziu pasteleiros de classe mun-
dial, como Adriano Zimbo, Kirsten Ti-
bbals, David Vidal ou Cécile Moritel.

Estagiário da Pastelaria S. Vicente, 
Hugo Araújo é o orgulho da esco-

la e dos seus formadores, por ser 
um jovem muito amigo dos outros, 

competente, ter espírito de equipa e 
ter tudo para ser um grande profis-
sional” — assegurou o prof. Miguel 

Lopes.
Hugo Duarte trouxe de Dume uma 
sobremesa de autor da pastelaria 

contemporânea distinta pelas suas 
texturas, aromas, sabores e tempe-

raturas, na linha de Gaston Lenôtre, 
Pierre Hermé, Philippe Conticini, Cyril 

Lignar ou Michalak. 
Este finalista apostou nos frutos ver-

melhos (cereja, morango, framboe-
sa, mirtilo e amora) para apresentar 
uma glaçage vermelha, um biscuit 
joconde, cremoso de frutos verme-

lhos e molho de framboesa. “Quan-
do queres ser bom, és ótimo. Espero 

que tenhas muitos momentos em 
que queiras ser bom. És uma pessoa 
espectacular...” destacou o profes-
sor Miguel Lopes, enquanto Sandra 
Monteiro o aconselhava: “torna-te 

necessário, faz com que sintam falta 
de ti, para teres sucesso”.

A sobremesa francesa inspirou a PAP 
de Filipa Gouveia, estimulada por 

pasteleiros como Cédric Grolet e a 
Nouvelle Cuisine que faz uma ruptu-

ra com o passado, pratica o senti-
do do paladar, com pratos leves e 

delicados, sem cozinhar demasiado 
os ingredientes e usando produtos 

frescos e mais leves.
Ficamos a saber que as farinhas (tri-
go, centeio, arroz, cevada e aveia) 

são usadas desde há 75 mil anos 
pelo ser humano, que o centeio é o 
cereal mais jovem e tem mais fibra, 

que o milho não tem glúten e a 
aveia é a mais completa e saudável.

Esta jovem de Adaúfe apresentou 
na vertente prática uma canelé, 
biscuit saches, massa areada de 

chocolate e geleia de frutos verme-
lhos.

Voltado para um curso superior de 
teatro, no Porto, está o João Araújo, 
filho de pasteleiros na Póvoa de La-
nhoso, que não deixou de surpreen-

Padaria e Pastelaria
celebram doçura e criatividade

curso técnico de

padaria / pastelaria I N S P I R A Ç Ã O

P R O G R E S S O

S A B O R
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der os jurados com um vídeo final a 
reportar os seus trabalhos criativos 

nesta área.
João Araújo, depois de citar pas-
teleiros de renome mundial como 

Pierre Hermé, Amaury Guichon, 
Christophe Michalak, Pierre Marcolini 
(autor do chocolate para a Nespres-
so), explanou os seus conhecimentos 
sobre adoçantes naturais e artificiais, 
destacando os primeiros: sacaroses, 
coco, mel (com uma colher de chá 

se cura uma afta), eristritol, stevia, 
sorbitol, frutose (mel e frutos) e este-

viosídico. Não esqueceu os artificiais: 
sacarina (300 vez mais doce), o 

ciclamato de sódio (destinado aos 
diabéticos mas proibido para uso 
nos alimentos por ser derivado de 

petróleo), o aspartame (adoça 200 
vezes mais que o açúcar natural) ou 

a sucralose (600 vezes mais doce e 
usada em alguns refrigerantes).

Encerrou a sua prova com sugestões 
de uma mousse de coco, crumble 

de chocolate, suspiros de merengue 

suíço e glaçage amarela, descritas 
num vídeo que levou os jurados a 
classificar a prova como “extraor-

dinária. Ainda bem que te tivemos 
nesta escola. Colocas esta prova 

num patamar de muita classe”. 
Além da pastelaria que cultiva na 
empresa dos pais (Enigma doce), 

João Araújo ainda tem tempo para 
a música coral e instrumental no 

Santuário do Sameiro.
Jorge Macedo veio de Terras de 

Bouro para fazer uma homenagem 
ao fundador de Verrines (doces 

em copo), uma herança de Gas-
ton Lenôtre, David Mata, Francisco 

Migoya, Olga Noskova e Dinara 
Kasko e uma evocação do café, 

planta com cem variedades cultiva-
da inicialmente na Etiópia (arábico) 

e no Congo. O “vinho dos árabes” 
— após Maomé ter proibido o vinho 
—  serviu para tratar a pedra no rim, 

a varíola, o sarampo e a tosse, antes 
de ser combustível motor (com a 

Bean Machine criada por Martin Ba-

con que chegava aos 100 km/hora) 
e inspirou este jovem terrabourense 
a apresentar uma mousse de cho-

colate negro, uma panna cotta de 
manga, uma bolacha de sablé, um 
macaron, um merengue suíço e um 

cremoso de café.
Vai seguir os estudos universitários 

mas não deixou de ouvir os seus 
professores qualificá-lo de “calmo, 

motivado e organizado. Faz e gosta 
de fazer bem. Quem tiver a sorte de 
te contratar não se vai arrepender” 
— garantiu Nuno Araújo, diretor de 

Curso de Padaria e Pastelaria da 
EPATV.

A pastelaria belga arrastou José 
Flávio Costa para uma prova que 

mostrou um tronco de natal belga, 
uma mousse de chocolate e uma 
calda de açúcar. Pierre Marcolini, 
Pierre Hermé e Gaston Lenôtre é o 

trio inspirador deste amante do cho-
colate feito a partir do cacau vindo 

do México e América do Sul, onde 
são produzidas 245 mil toneladas 

por ano. O Cacau foi trazido pelos 
espanhóis para a Bélgica, cujo rigor 

e qualidade (35 % de cacau em 
cada peça) fez nascer neste país 

os maiores chocolateiros do mundo 
(Neuhaus, Callebaut, Leonidas e 

Guylian).
Ninguém fica para trás. Miguel Cor-
reia, de Freiriz, Vila Verde, é a con-
firmação desta marca de água da 

EPATV e nem foi preciso surpreender 
o júri com a sua mousse de mara-

cujá, o seu fruto preferido, gerador 
de tranquilidade, usado para curar 
infeções, osteoporose. Além deste 
bom gosto, Miguel Lopes chamou-
-lhe “um galã da boa educação. 

Cumprimenta toda a gente, faz feliz 
quem está à sua volta”.

Vila Verde esteve também represen-
tado por Ricardo Correia que trou-
xe para degustar uma sobremesa 

italiana, inspirada em chefes como 
Iginio Massari, Luigi Biasetto, Roberto 
Rinaldini,  Leonardo di Carlo (o alqui-

mista da pastelaria) e Isabella Poti 

que trataram o queijo como poucos.
Estagiando em Roriz, este finalista 
lembrou o “caseus” trazido pelos 

gregos para Roma, como sinal de 
riqueza, e enumerou as grandes 

marcas DOT dos queijos (quesos) de 
Itália que chegam a ter 48 meses de 

cura, ao ponto do diretor de curso 
ter afirmado que “tem todas as con-

dições para brilhar. És impecável. 
Aceitaste um estágio duro — entre 

as 22 horas e as seis horas — e sentes 
mais confiança na padaria”.

Tiago Oliveira celebrou a “Verrine” 
criada por Philippe Conticini com 
os seus doces de copo, tomando 

ensinamentos de Pierre Hermé, 
Janice Wong Roger van Damme e a 
herança de Henry Nestlé que inven-

ta o chocolate de lei em 1876. Ao 
júri propôs uma compota de frutos 

silvestres, uma Mousse de chocolate 
negro, Panna Cotta de baunilha, 
suspiros e cremoso de frutos ver-

melhos, levando o professor Miguel 

Lopes a comentar: “és o mais promis-
sor de todos. Gostas de fazer bem e 

és muito exigente contigo. Vais ser 
um excelente pasteleiro e o estágio 

deu-te muitas competências”.
Tiago Costa dissipou algumas dú-
vidas iniciais dos seus professores, 

apresentando uma PAP sobre a 
Pastelaria francesa, com vestígios de 
Claire Heitzler, Christophe Felder, Ste-

phane Glacier e Christophe Adam.
A manteiga foi o produto eleito. Esta 
gordura de leite (que pode ser extra, 
sem sal, com sal, com nata acidifica-
da ou fermentada) foi utilizada num 
Folhado francês, Frangipane, com-

pota de frutos vermelhos e chantily.
Os jurados ficaram felizes com a op-
ção de Tiago Costa que vai “seguir 
o rasto do pai, na Ribeira do Neiva, 

numa padaria em Duas Igrejas”. 
Emocionado, agradeceu aos pais 
tudo o que fizeram por ele porque 

nada na vida é fácil”.
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Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

A 17 de julho, o curso Técnico de 
Geriatria da Escola Profissional Amar 

Terra Verde (EPATV) apresentou 
a Prova de Aptidão Profissional. A 

turma composta por 18 finalistas 
apresentou as provas perante um 

júri composto por Sandra Monteiro 
(Diretora Pedagógica da EPATV), 

Catarina Martins (diretora de curso), 
Sónia Vilas Boas (diretora de turma), 

Raquel Bacelar (diretora técnica 
do Lar Salvador, Barbudo) e Sandra 

Guedes( professora de inglês). 
A empregabilidade quase total ou 

a escolha pelo ensino superior justifi-
ca a opção dos 18 finalistas por este 

curso de Geriatria da EPATV.
Raquel Bacelar, Diretora Técnica do 

Lar S. Salvador de Barbudo, invo-
cando a sua experiência profissio-

nal, partilhou que muitos cuidadores 
são responsáveis por actos de negli-
gência e violência sobre idosos em 

Centros de Dia, Apoio Domiciliário e 
Lares de Idosos, concluindo: “somos 
sempre responsáveis quando permi-
timos violência e negligência sobre 

idosos” e alertou as alunas para o 
facto de estarem alerta e não per-

mitirem que tal aconteça. 
Os temas foram de uma amplicida-

de científica abordando diversas 
áreas de saber cuidar. 

A manhã abriu com a “importância 

da saúde oral no idoso” destacada 
por Ana Gomes e Sílvia Rio, enquan-

to Andreia Mesquita e Catarina 
Monteiro se debruçaram sobre os 

“Problemas de ética na Eutanásia”, 
um tema atual em debate na As-

sembleia da República. 
O envelhecimento ativo foi apre-
sentado por Bruna Ribeiro, Marti-

nha Braga e Patrícia Barbosa, com 
destaque para as atividades físicas, 

alimentação saudável, pensamento 
positivo e a adoção de estilos de 

vida não saudáveis.  
As alunas Bruna Sampaio e Cátia 
Gonçalves valorizam o conheci-

mento da importância dos primeiros 
socorros, abordando os temas para-

gem cardiorrespiratória, desmaios, 
engasgamento, hemorragia nasal, 
insolação e crise asmática. A ma-

nhã continuou com a apresentação 
da importância da musicoterapia 

na vida dos idosos por Diana Pires e 
Jéssica Alves.

Esta terapia, tão pouco conhecida, 
promove a autoestima, dá maior 

segurança, ameniza a dor, diminui o 
stresse, estimula o cérebro, dá maior 
rendimento físico, previne a depres-
são a baixo custo económico para 

a instituição.  
O AVC isquémico na terceira idade 
foi a temática escolhida por Isabel 

Antunes e Viktoriya Kasyan cujos 
sinais e sintomas possíveis são a 

cegueira, incontinência, desvio da 
comissura labial, parésia de um dos 

membros, entre outros.  
Carolina Pimenta e Lara Rodrigues 
descreveram os benefícios da utili-
zação junto da comunidade idosa 

da terapia com animais.
Leandra Oliveira e Tatiana Castro 
apresentaram a emergência dos 

nossos dias da promoção do con-
vívio intergeracional no sentido de 

promover o bem-estar e a quali-
dade de vida do nosso idoso uma 
vez que permite a comunicação, 

a partilha de sentimentos e de 
ideias valorizando a experiência dos 
idosos e combatendo o isolamento 

social.  
Daniela Brito encerrou as PAP’S 

com um alerta vigoroso contra a 
negligência e violência na terceira 

idade, uma prática que vem desde 
a antiguidade. Trata-se de um crime 

público com contornos sexuais, 
financeiros, físicos, verbais, negligen-

tes e de abandono que se traduz 
em violência emocional e física, 

gera medo e vergonha e impede a 
sua denúncia.

As alunas cumpriram com sucesso 
todas as expectativas traçadas, que 

levarão para a vida futura.

Um dia em que
a idade é valorizada

curso técnico de

geriatria

C U I D A D O
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Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

Várias Provas de Aptidão Profissional 
(PAP’s) dos 19 finalistas do Curso 

Técnico de Multimedia da Escola 
Profissional Amar Terra Verde (EPA-

TV) apresentadas no dia 21de julho, 
atingiram o patamar da excelência, 

a julgar pelos comentários do júri, 
em particular pelo Diretor de Curso 

e pelo representante da empresa 
Brands Bussiness Influence, apesar 

das dificuldades geradas pela pan-
demia que se abateu na fase da 

sua conclusão.
Dezanove finalistas foram avaliados 

por um júri constituído por Sandra 
Monteiro (Diretora Pedagógica da 
EPATV), António Cunha (Diretor de 

Curso), Manuel Antunes (Brands Busi-
ness and Influence)  e pelos docen-
tes, Ricardo Cabral, Marco Alves e 

Palmira Moreira.
Manuel Antunes destacou a quali-

dade de “algumas Provas que mos-
traram o empenho e a qualidade 

do ensino que devem merecer felici-
tações de Vila Verde a Esta escola”. 

Por sua vez, António Cunha, Diretor 
do Curso, sublinhou que, apesar das 

limitações causadas pela pande-
mia, numa fase em que as PAP’s 
estavam em fase de desenvolvi-

mento, “vários trabalhos atingiram o 
nível de excelência e deixam muito 

satisfeitos os professores e os alunos”.
A manhã de hoje foi enriquecida 

com propostas de um quiosque inte-
rativo de alimentação saudável — 

apresentado por Carina Cunha, Luís 
Vinhas e Rodrigo Ribeiro — intitulado 

Be Healthy, com base na roda dos 
alimentos ou de um website sobre 

o complexo Lazer Vila Verde, cons-
truído por Filipe Marques e Norival 

Almeida, enriquecido com um vídeo 
promocional.

“EPATVnews” foi a proposta de Rui 
Araújo, Jorge Oliveira e João Car-
valho — um site informativo sobre 
os espaços interiores e exteriores, 

notícias, atividades e vídeos sobre a 
Escola onde estudaram nos últimos 

três anos.
André Martins e Nuno Cunha  lança-

ram os alicerces de um site sobre a 
Casa Vale da Fonte para dar a co-

nhecer um pouco da riqueza paisa-
gística do Gerês e vídeo sobre uma 
casa rural de Carvalheira, ao passo 
que Márcio Rodrigues, Bruno Peixo-
to e Duarte Fernandes ofereceram 

à cantina da EPATV uma ementa 
interativa com as ementas diárias, 

semanais e descrição dos pratos 
disponíveis que mereceu elogios 

rasgados da diretora pedagógica, 
Sandra Monteiro.

Um site institucional sobre a “Sou-
lfly artlovers” — de Barcelos — foi 

criado por Ana Rodrigues, Mónica 
Carvalho e Pedro Duarte que enri-

queceram a proposta com vídeos e 
páginas de redes sociais sobre esta 

empresa de tatuagens de Barce-
los. Apesar das dificuldades gera-
das pela Covid, foi um “trabalho 

bem conseguido”. Momento alto 
da manhã foi a apresentação de 
um catálogo digital (pdf) sobre as 

Dulcineias criadas no atelier braca-
rense Viana Cabral (solidário com 

a CERCI Braga através da Senhora 
do Leite), um trabalho assinado por 
Ana Malheiro, Alexandra Fernandes 
e Catarina Ferreira. As três finalistas 

acrescentaram ainda dois vídeos 
sobre Vivian Viana e Ricardo, e as 

Dulcineias, peças criadas a quatro 
mãos e dois corações. 

As primeiras peças em pasta de 
papel, foram feitas manualmente, 
no ano em que eram celebrados 

os 400 anos da primeira edição do 
Quixote de La Mancha, inspirando o 

nome: Dulcineias. 
A diversidade das Provas de Apti-

dão Profissional apresentadas, mos-
traram à evidência as aprendiza-

gens e competências que os alunos 
adquiriram ao longo do curso em 

áreas tão diversas como a fotogra-
fia, o vídeo, o áudio, a modelação 

3D, a animação, o design gráfico 
e a produção e programação de 
conteúdos web e aplicações mó-

veis.

Multimédia
no limiar da excelência

curso técnico de

multimédia I N O V A Ç Ã O

E X C E L Ê N C I A
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O Diretor da Associação Portuguesa 
de Hotelaria, Restauração e Turismo 

(APHORT) afirmou hoje, dia 24 de 
julho aos 16 jovens finalistas do Curso 
de Restaurante/Bar da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde (EPATV): “os 
conhecimentos que adquirem nesta 

escola são a chave que vos abre 
qualquer porta no futuro”.

Camilo Sousa falava durante a Pro-
va de Aptidão Profissional (PAP) de 

Joana Teixeira e Liliana Vieira sobre a 
Doçaria portuguesa coroada com a 
demonstração perfeita da confeção 

de um Pudim Abade de Priscos.
O Diretor responsável pelas Escolas 

de Hotelaria, Restauração e Turismo 
de todo o Norte do País, da APHORT, 

destacou que o ensino profissional 
nesta área tem uma quota parte im-

portante no sucesso do Turismo en-
quanto fonte de riqueza de Portugal, 
pela qualidade dos seus profissionais 

neste setor económico.
As duas jovens viajaram até Beja, 

onde. no Convento da Esperança, 
no séc. XV, terá nascido a primeira 

receita de doçaria portuguesa e 
regressaram a Priscos para Falar do 
Pudim do Abade, após etapas em 

Fão para saborear as Clarinhas e 
o Toucinho do Céu transmontano. 
Destacaram a higiene e seguran-

ça neste trabalho (corporal, roupa, 
cabelos, unhas e sem jóias) para que 
possa ser assegurada a “sua singula-
ridade na gastronomia e na cultura 

pela sua imensa variedade”.
“Foram audazes. O tema é muito... 
doce e estas receitas fazem a dife-
rença de Portugal com outros paí-

ses” — disse Camilo Sousa antes de 
ouvir a Joana — já destacada com 

um quarto lugar no WorldSkills, cam-
peonato das profissões, em Setúbal 

— afirmar que vai seguir estudos em 
turismo ou gestão hoteleira enquan-

to a Liliana vai ser mãe.
Além de Camilo Sousa, o Júri inte-

grava Sandra Monteiro (Diretora 
Pedagógica da EPATV), Olga Martins 

(Diretora do Curso), Daniela Matos 
(Diretora de Turma), o prof. José An-
tunes, o prof. António Igreja e os alu-
nos, apesar das limitações da Covid 

19, surpreenderam os jurados com 
vídeos que mostraram o seu trabalho 
prático e com a qualidade com que 

desenvolveram os temas.
Olga Martins elogiou esta turma pelo 

“envolvimento dos seus alunos no 
projeto Eco-Escolas, pela divulgação 
dos produtos locais, pela promoção 

de alimentação saudável e pela 
motivação que presidiu à elabora-

ção das suas PAP’s”.
A manhã abriu com uma proposta 

de Juliana Coelho e Tiago Braga de 
divulgação dos produtos locais da 
CIM (Comunidade Intermunicipal) 
do Cávado no âmbito do progra-

ma KM0 que dinamiza a economia 
local, poupa energia, preserva 

variedades locais e artesanais mais 
amigas do ambiente que geram 

mais emprego e combatem o des-
povoamento rural.

Além disso, preservam a cultura e 
tradições ancestrais que alicerçam 

a nossa identidade regional e na-
cional, contribuem para reduzir a pe-
gada ecológica, evitando sacos de 

plástico, mudando a alimentação, 
diminuindo o consumo de água e 

valorizando os produtores da nossa 
terra.

A prova terminou com pequenas 
reportagens e entrevistas com res-

ponsáveis de empresas locais, como 
a QueijArte, PintoBar, Meatrading, 
Groselha Espim, Terras de Amares, 

Quinta Villa Beatriz, Casa da Tapada 
e Frutas Douro ao Minho.

Sara Luísa Gonçalves dissertou so-
bre as dietas alimentares, como a 

Climatarian (com base em produtos 
da época, menos carne, mais dieta 

mediterrânica, menos transportes 
longínquos de bens, menos plástico 

e menos consumo de água. Apre-
sentou também outras dietas como 

a Low Carb, a Ravenna, Dukan 
Detox, Vegetarianismo, Veganismo, 
Omnívora, Paleolítica para concluir 
pela necessidade de reeducação 

alimentar. Terminou a participação 
com a produção de um gelado sem 

açúcares e gorduras.
As cervejas artesanais foram o tema 
escolhido por Diogo Machado e Ra-

fael Silva que viajaram desde os 4000 
anos antes de Cristo, na Mesopotâ-

mia, até ao nosso tempo, descre-
vendo as formas de produzir cerveja 

industrial e artesanal, esta “melhor, 
com mais malte, aroma mais intenso 
e mais cara”. A PAP traduziu-se num 

canapé de frutos e numa cerveja 
Letra A, fabricada em Vila Verde.

Outra bebida muito apreciada nos 
nossos dias é o Gin — nascido na 
Holanda para curar doenças re-

nais e implantado na Inglaterra no 
séc. XVII para se tornar a bebida 

mais consumida no século seguin-
te — trazido à sala por Luís Miguel 

Fernandes e Dinis Vieira. Feito a partir 
do zimbro, cereais e especiarias, os 

finalistas descreveram os vários tipos 

Restaurante/Bar da EPATV
dá “a chave que abre qualquer porta”

Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

curso técnico de

restaurante/bar
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de Gin, sem esquecer o Gin Gina, de 
Braga, ou o Sharish, de Monsaraz. A 

PAP traduziu-se na confeção de dois 
Gin’s tónicos com cocktails de frutos 

vermelhos à base de Gin.
Ricardo Castro apresentou as re-

giões demarcadas de vinhos, castas 
e características, as cinco etapas 

para servir vinho num bar ou restau-
rante que devem ter em conta a 

temperatura, abertura da garrafa, 
escolha do copo, quantidade de vi-

nho e servir sem sujar a toalha. A PAP 
culminou com a abertura de uma 

garrafa com tenaz.
A descrição do passo a passo para 
abrir um restaurante foi o tema de 

José Antunes e Filipe Cunha que 
abordaram ainda os jardins de plan-
tas aromáticas, a gestão de desper-
dícios, o serviço num restaurante em 

tempo de pandemia, com cumpri-
mento de todas as regras da DGS, 

um tema pertinente.
 A visita a produtores de vinhos ver-
des foi a aventura de Daniel Santos 
e Rafael Oliveira: levaram o júri até 

1908, data da criação da maior 
Região Demarcada de Vinhos em 

Portugal, com nove sub-regiões.
Os dois finalistas visitaram e filmaram 

a Quinta de Amares, a Terras de 
Amares e a Quinta de Tamariz, antes 

de apresentarem um cocktail de 

vinho verde, numa bela tentativa de 
promoção das nossas riquezas. 

Por fim, vieram os espumantes por 
Carlos Araújo e Marco Rodrigues que 

colocaram as mãos no vinho com 
gás carbónico, na segunda fermen-
tação, e brindaram os jurados com 

dois serviços de champanhe através 
de sangrias com vinhos branco e 
tinto. A manhã terminou com um 

lamento do Prof José Antunes: “Já o 
disse e repito hoje. É uma pena que 
o Marco não queira continuar a es-

tudar. Tens todas as qualidades para 
prosseguir”. O aluno não fechou a 
porta, após este apelo já feito há 

dois anos pelo mestre.

Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

curso técnico de

cozinha/pastelaria
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Os sabores da cozinha e as doçuras 
da pastelaria de vários continentes 

“ecoaram” hoje, dia 27 de julho, 
com a arte que a Covid permitiu, na 

prova de aptidão profissional (PAP) 
realizadas por 19 finalistas da Escola 

Profissional Amar Terra Verde (EPA-
TV), em Vila Verde.

Ao longo da manhã e da tarde, o 
Júri — constituído por Sandra Montei-

ro (Diretora Pedagógica da EPATV), 
Rodolfo Melendrez Rodriguez (Diretor 

do Curso de Restauração Cozinha 
e Pastelaria), o prof. Feliciano Silva, 

a prof. Márcia Pitães (Diretora de 
Turma) e Vítor Sousa (proprietário do 

restaurante Alma d’Eça) — pôde 
certificar a aprendizagem durante 

três anos de 19 alunos que concluí-
ram o 12.º ano e levam o bónus de 

um curso profissional muito procura-
do. Todos eles estão empregados, 

dois vão prosseguir estudos superio-
res e dois mudam de área profissio-

nal por razões familiares.

No entanto, na retina dos jurados fi-
cou a prova de Marta de Jesus, uma 

jovem de Cabanelas, que estagiou 
na Churrasqueira de Caldelas e aí 

vai continuar a trabalhar, com uma 
lição de cátedra sobre a história, a 

cultura e a gastronomia do povo 
cigano, em teoria e em prática de 

confeção dos diversos pratos, o 
que não menoriza a qualidade das 

outras provas.

Ana Vilela foi a primeira a apresentar 
a sua prova sobre peixes magros, 
com um prato de garoupa, peixe 

de águas profundas, menos rico em 
calorias e vitaminas, que chega a 

atingir um metro de comprimento e 
50 quilogramas de peso, mas possui 
elevado valor nutritivo, em minerais, 

ferro e vitaminas.
Ana Vilela — que trabalha no restau-
rante do pai na Apúlia, — descreveu 

este peixe que é fêmea na juventu-
de e macho a partir dos seis anos, 

com 160 espécies, chega a ter a 
longevidade dos dez anos e produz 

um milhão de ovos dos quais apenas 
cem mil escapam dos predadores.

Em contraponto, Daniela Cunha 
trouxe para a mesa um exemplo de 

peixes gordos, como é o carapau, 
em filetes, um peixe combatente das 
doenças cardiovasculares e da dia-

betes. No seu caso, estava acompa-
nhado de uma salada de pimentos 

ornamentados com tomilho, alecrim, 
limão, coentros, manjericão e vinho 

tinto.
Andreia Neves surpreendeu — e 

com classe – com várias iguarias da 
pastelaria angolana que já testou 

no seu estágio na Torre de Gomariz, 
em Cervães, como um creme de 

abacate, um bolo de mandioca, um 
diungo de banana, bolinhos de bau-

nilha e um bolo de chocolate.
Após o estágio no Restaurante Mar-
tinho, no Alívio, António Oliveira pre-

feriu entusiasmar os jurados com a 
cozinha francesa, oferecendo como 
proposta um Paupiuttes de linguado 

com camarão, explicando tim-tim-
-por-tim-tim como se confeciona.

Joana Ramôa escolheu a pastelaria 
francesa e teve como ajudante o 

pai — chapeiro — para lhe fazer uns 

tubos de metal, para apresentar o 
seu Soufflé, uma criação de Vincent 

Chapelle popularizada por Marie 
Antoine Carême. E o seu futuro?  

“Gostava de ir para a Marinha” — 
respondeu.

As sobremesas francesas foram 
escolhidas pelo terra-bourense Jorge 

Araújo que aposta num prato com 
chocolate ornado com frutos que 
possam convencer os seus futuros 

empregadores em Braga.
Jorge Correia escolheu o coelho 

como tema central da sua PAP, com 
vários exemplos de marinada para 

esta carne saudável, mas esque-
cida dos restaurantes portugueses. 
Domesticado pelos romanos, que 

aproveitavam a pele para vestuário, 
foi na idade média que os monges 
os colocaram em gaiolas e desen-

volveram a sua produção de modo 
a ser mais acessível às cozinhas, de-
vido aos seus ácidos gordos e valor 
nutricional preventivo de doenças 
cardiovasculares. Os cortes, as for-

mas de o cozinhar foram explanadas 
por este estagiário do Restaurante 

Alma d’Eça, um homem de fibra 
que faz depender o seu futuro dos 

horários que permitam acompanhar 
a avó que o criou desde tenra idade 

e vive só.  
Os cozinheiros sabem que a calma 
é a trave mestra de um bom profis-
sional porque o “lume máximo e o 
relógio são os nossos maiores inimi-

gos” e esta regra foi testemunhada 
por Leandro Mendonça que sugeriu 

um exemplar da gastronomia in-
glesa: Beef Wellington. É um prato 

“muito ingrato na combinação do 

Bons sabores e doçuras
em provas de Cozinha e Pastelaria

tempo com a temperatura do forno” 
— lembrou o prof. Feliciano Silva.

A cozinha do mar — um mundo com 
67 mil espécies só de mariscos — foi 

trazida por Lucas Domingues, ensi-
nando que devem ser comprados 

vivos, para se centrar na elaboração 
de uma receita com carabineiro, 

um crustáceo com 30 centímetros 
de tamanho que custa 50 euros por 

quilograma e existe sobretudo em 
Portugal, Marrocos e Cabo Verde. A 

receita pede o acompanhamento 
de cenoura bebé, milho, ervilhas. 
Tomates cherry (cereja) e tinta de 

choco. Este jovem pretende seguir 
os estudos superiores e trabalhar, se 

for possível.
Márcia Reis centrou a sua PAP nos 

moluscos, escolhendo uma receita 
de vieira com puré de abóbora e 

massa folhada Vol-au-vent. Esta foi a 
oportunidade para falar aos jurados 
do maior filo com maior diversidade 

de espécies divididas em quatro 
grupos, entre eles, os bivalves e os 

cefalópodes (polvo, lula, navalhas, 
chocos, berbigão) enquanto dos pri-

meiros temos o mexilhão, a amêijoa 
e a conquilha.

A gastronomia minhota inspirou 
Miguel Mota acompanhado de uma 
carne de vinha d’alhos e um coelho 

à caçador, ao passo que Patrícia 
Dias foi mais além, na Madeira, para 
falar da doçaria madeirense e apre-

sentar um pudim de maracujá, um 
bolo de mel, uma broa de mel, quei-
jada à Madeira, sem esquecer uma 

Poncha. A sua prova consistiu num 
Bolo de caco, com batata doce, 

farinha e trigo, água e sal, antece-
dida de uma espetada madeirense, 

acompanhada de milho frito.
Paulo Cunha, “filho de peixe”, quer 
inovar a cozinha do restaurante do 

pai, mas deixou algumas dúvidas 
aos jurados com a sua proposta 
de vitela assada no forno, com 

carne da pá, o mesmo sucedendo 
com Pedro Lopes que sugeriu uma 

“punheta de bacalhau” mas se 
esqueceu que “ela tem de ser feita 
à mão” e não com uma faca para 

cortar o bacalhau em lâminas.
Rafael Vidigal foi o embaixador da 

“American Pastry” com uma aposta 
difícil que coroava com uma Magic 

Chocolate Ball, a partir desse pro-
duto descoberto pelo Olmecas, no 

México, e depois diversificado pelos 
Maias e Aztecas, como uma bebida 

sagrada. A “neve doce” da árabe 
(Sberbeth) trazida para a Europa foi 
incluída na sua proposta que os ju-

rados consideraram muito arriscada 
devido à sua complexidade.

Ricardo Vinagre foi fiel às suas ori-
gens e trouxe um prato à base da 

sua Feijoca de Manteigas, nos con-
trafortes da Serra da Estrela, onde 
se produzem também excelentes 

licores, queijos de leite da Bordaleira, 
morcelas, calda de castanhas e a 

feijoca com carnes de porto.
Soraia Pires virou a sua bússola para 

Itália, escolhendo uma sobremesa 
de Semifrio (Semifreddo), deixando 
um sabor doce e fresco na sala, a 
culminar uma fase difícil devido às 

limitações da Covid para a apresen-
tação das provas práticas.
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As Provas de Aptidão Profissional 
(PAP’s) do Curso Técnico de Meca-
trónica Automóvel protagonizadas, 
no dia 31 de julho, por 18 finalistas, 

foram a prova de que “ninguém fica 
para trás na Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), com emprega-

bilidade quase total ou prossegui-
mento de estudos superiores.

Esta foi a convicção manifestada 
pelo Diretor do Curso, no final das 

PAP’s, mostrando-se “surpreendido 
com o elevado nível de alguns alu-
nos com Necessidades Educativas 

Especiais. Eu não esperava tanto 
deles mas eles superaram-se. Sou um 

professor muito feliz ao olhar para o 
trajeto que percorreram ao longo 

destes três anos”.
Os 18 finalistas prestaram provas prá-

ticas perante um júri constituído por 
Sandra Monteiro (Diretora Pedagógi-
ca da EPATV), Adelino Costa (Diretor 

do Curso), Anabela Silva (Diretora 
de Turma), Clara Sousa (Professora 

corretora) e Paulo Amorim (Sindicato 
dos Trabalhadores Indústrias Trans-
formadoras, Energia e Atividades 

Ambientais do Norte —SITE Norte).
A Aplicação de Sistemas de Igni-

ção numa viatura foi desenvolvida 
por Adelino Cunha, Roberto Freitas, 

Ricardo Vieira e Carlos Sousa en-
quanto uma tripla de Tiagos (Barrei-
ras, Oliveira e Rocha) construiu uma 
Bancada Didática de simulação de 

sinais elétricos de uma unidade de 
gestão de um motor, uma área nova 

na mecânica automóvel, nascida 
em 1978.

A elaboração de uma Unidade de 
Comando Elétrico para um BMW 

323i foi a “prenda” que Bruno Meire-
les, Domingos Caridade e Gonçalo 
Palmeira trouxeram para a sala en-
quanto Miguel Igreja, Miguel Rego, 

José Pereira e José Sousa se ocupa-
ram com um Sistema de travagem 

de um BMW 323i.
Uma Injeção a gasolina com ali-
mentação multiponto foi o tema 

desenvolvido por Alberto Xavier e 
António Rodrigues, seguindo-se a 
apresentação de um Sistema de 

sobrealimentação — aplicação de 
um turbo num motor atmosférico — 

por Ângelo Teixeira, Rui Silva e Nélson 
Gomes.

No final da prova, o Diretor do Curso 
desafiou os seus finalistas a continua-

rem a ser curiosos, a querer fazer, a 
tomar a iniciativa porque este curso 
“é a base. Se querem evoluir, atua-
lizem-se porque esta área está em 

evolução rápida. Não vos deixeis 
ficar para trás, mas tomai a iniciati-

va”.

Mecatrónica automóvel
mostra que ninguém ficou para trás

Provas de Aptidão Profissional
PAPs 2020

curso técnico de

mecatrónica automóvel

É T I C A

COMPETÊNCIA

C I D A D A N I A
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O ano de 2019/2020 ficará marcado pela 
presença de algo que colocou o ser humano à 
prova e ao confinamento. Sim! Mas não derru-

bou objetivos e metas a alcançar e é com mui-
to orgulho que, no dia 16 de julho, assistimos à 
Prova de Avaliação Final dos alunos do curso 
de educação e formação Assistente Adminis-

trativo – 9º ano. 
Final de um ciclo, final de uma etapa na vida 
de jovens que se empenharam e se dedica-

ram ao seu percurso de ensino/aprendizagem. 
Um momento solene que mereceu o rigor no 

uso da farda bem como adequação de uma 
postura irrepreensível por parte dos discentes. 

Assim e perante os olhos de um júri atento e 
surpreendido com o trabalho demonstrado nos 
exercícios práticos, avaliaram-se positivamente 
todos os participantes. A CESMINHO (Sindicato 

dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e 
Serviços do Minho) enalteceu a coragem dos 

alunos por abraçar a área administrativa e 
pelo apoio do corpo docente demonstrado 

aos alunos.

As Provas de Avaliação Final (PAF’s) do Curso 
CEF de Pintor de Construção Civil, decorreram 
no dia 23 de julho, na Escola Profissional Amar 

Terra Verde (EPATV), e foram o culminar de um 
trajeto que os alunos percorreram ao longo de 

dois anos.
Os finalistas prestaram provas práticas peran-
te um júri e desempenharam várias tarefas, a 

saber:  manutenção de uma sala de aula e 
restauração de um móvel.

De destacar que os alunos foram responsáveis 
pela requalificação das salas de aula, tendo 

sido um trabalho elogiado por todos, quer pela 
dedicação quer pela qualidade do trabalho 

demonstrado. 

Provas de Avaliação Final
PAFs 2020

cef de cef de

assistente administrativo pintor de construção civil
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A Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV) é uma das 24 escolas portu-

guesas — a única do distrito de Braga 
— que participou na elaboração do 

número 32 da Revista “Desafios” dina-
mizada pela Faculdade de Educação 
e Psicologia da Universidade Católica 
Portuguesa (UCP). A participação da 

EPATV neste trabalho, com mais de 170 
páginas, foi da responsabilidade de 
um aluno do segundo ano do Curso 

Profissional Técnico de Design Gráfico, 
Mário Ferreira, no âmbito de um desafio 

proposto pela professora da disciplina 
de Design Gráfico.

Este número da Revista Desafios tem 
como tema central as respostas ao 

problemas “que vivemos desde 16 de 
março de 2020, data em que as escolas 

se esvaziaram de coração. Por esses 
dias, enquanto professores, vivemos ex-
periências múltiplas, diversas, exigentes 

e juntamos esforços em várias frentes de 
trabalho – com os colegas, alunos, pais 

e com a comunidade escolar.
Foi neste contexto que surgiu a inicia-

tiva “Triangulações” — explica Cristina 
Palmeira, uma das coordenadoras deste 

projeto.
Nesta publicação sobre experiências e 

desafios dos alunos durante o tempo de 
confinamento por causa da Covid 19, 

participou mais uma Escola do Minho, a 

Escola Profissional do Alto Lima.
A Revista aborda — com a participação 

de alunos de 24 escolas de todo o país 
— os trajetos Escolares Vividos e oferece 
testemunhos sobre a aprendizagem dos 

alunos em casa,  através de
plataformas de ensino a distância e da 

televisão, naquele que foi um desafio 
para professores, alunos e famílias.

Desafios é assim uma revista sobre “as 
pessoas que enchem as salas de aula, 

que são coração na escola – os alunos: 
que memórias guardam destes dias 

longe da sua escola e dos seus colegas? 
Que histórias querem contar aos seus 

professores? Como percepcionam este 
tempo, o seu tempo? São os desafios 

que viveram e estão a viver que en-
chem estas páginas de esperança” — 

explica a coordenadora do projeto.. 

Quanto a Mário Ferreira, aluno do 2.º 
ano do curso Profissional Técnico de 

Design Gráfico, assina um trabalho onde 
é “ilustrativa a experiência de confina-

mento devido à pandemia causada 
pela COVID 19”, através de umas folhas 

A4 de aguarela como suporte, usando 
uma técnica mista, entre a caneta, 

aguarelas e lápis de cor. 
Mário Ferreira optou por fazer “um auto-

-retrato, onde procurou refletir as emo-
ções vividas. Encarei inicialmente a ideia 

do isolamento social como uns bons dias 
de descanso. No entanto, os dias foram 

passando e a realidade foi outra. A 
preocupação instalou-se em casa devi-
do à minha condição de saúde (sou um 

transplantado pulmonar), percebemos 
que o isolamento social era necessário 

para me proteger” — explica o aluno 
do EPATV, na memória descritiva do seu 

trabalho, publicado em Desafios 32. 
Acresce que “as tarefas começaram 

a crescer e o tempo a diminuir. Dei por 
mim perdido nos meus pensamentos, na 

minha falta de organização, métodos 
de trabalho, rotina e sem horas para 

realizar as minhas refeições. Chegamos 
ao ponto de rir com algumas situações 

sociais nomeadamente do consumismo 
do papel higiénico”. 

Nesta situação, Mário Ferreira decidiu 
focar-se “na minha paixão de pintar 

para esquecer a realidade, mas nunca 
descurei da atividade física e claro, da 

minha aparência onde tive de aprender 
a improvisar novos penteados. Com o 

passar do tempo, a minha angústia de 
não poder estar com as pessoas mais 

próximas foi aumentando dia após dia. 
Hoje, com menos medos e preocupa-

ções estou a retomar a minha vida com 
as devidas precauções. O próximo ano 

adivinha-se que será diferente – novo 
ano, novas regras.”

EPATV na revista “Desafios”
da Universidade Católica

Mário Ferreira |2º ano | Curso Técnico de Design Gráfico

Confinamento
em auto-retrato
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ISAVE: Dois professores são 
premiados no Brasil

Dois professores do Instituto 
Superior de Saúde — ISAVE — 
com sede em Amares, foram 
premiados na I Conferência 
Internacional de Obstetrícia 
e Neonatologia (I CION 2020) 
que se realizou nos dias 1 e 2 de 
maio, na cidade de S. Paulo, 
Brasil, via skype.

O prémio Florence Nightin-
gale foi entregue a Filipe Vieira 
Franco e Lígia Eduarda Monter-
roso por Gustavo Santos, presi-
dente da I CION, por se terem 
destacado “com maestria, re-
levância e significância acerca 
da sua apresentação temática 
“Desafios do ensino e pesquisa 
em tempos da pandemia de 
Covid-19”.

Esta conferência integrou-se 
no programa 2020 Ano Interna-
cional dos Enfermeiros, Obste-
tras, Obstetrizes e Parteiras e o 
prémio homenageia Florence 
Nightingale (Florença, 12 de 
maio de 1820 — Londres, 13 de 
agosto de 1910) enfermeira e es-
critora britânica famosa por ser 
pioneira no tratamento a feridos 
de guerra, durante a Guerra da 
Crimeia. Ficou conhecida como 
“A dama da lâmpada”, instru-
mento de iluminação para au-
xiliar os feridos durante a noite. 
É considerada a fundadora da 
enfermagem moderna.

COVID-19: ISAVE participa em conferência transnacional
que agrega sete universidades europeias

Nos dias 14 e 15 de maio, estudantes e professores das universidades membros da 
3IN — entre as quais se inclui o Instituto Superior de Saúde (ISAVE), em Amares — par-
ticipam na conferência on-line sobre “Respostas à crise – uma visão transnacional”. 
De cada uma das sete universidades participam 45 alunos, num total de mais de 300 
pessoas on-line.

A Aliança 3IN (European University Alliance of Inclusion, Integration and Involve-
ment) foi criada em 2019 como comunidade de aprendizagem composta por 95.000 
estudantes, 8.000 professores, investigadores e centenas de pessoas interessadas e 
associa sete instituições de ensino superior: Universidade Diaconia de Ciências Aplica-
das (Finlândia), Especializada VID (Noruega), Ciências Aplicadas Würzburg-Schwein-
furt (Alemanha), Transilvania de Brasov (Roménia), Málaga (Espanha), ISAVE Instituto 
Superior de Saúde (Portugal) e Sorbonne Paris Nord (França).

Vários palestrantes das escolas da 3IN ofereceram, durante dois dias, uma visão 
da situação atual da Covid-19 nos países com profissionais divulgando o modo como 
as universidades reagiram à crise, respondendo às perguntas: “Que desafios as pes-
soas enfrentam? Que impacto tem a COVID-19 na vida das pessoas?”

Esta conferencia, através de Zoom, visou, ainda, partilhar informações e experiên-
cias sobre as medidas adotadas nos sete países europeus e analisar como as socie-
dades estão a lidar com as novas realidades. Às apresentações seguiu-se o debate 
para incentivar a discussão internacional.

No primeiro dia, 14 de maio, após as boas-vindas, foi apresentada uma “Questão 
de confiança – como fazer numa situação crise?”, por Daniel Wimmer, FHWS – Ale-
manha; seguindo-se o tema “Noruega na crise do corona – situação atual e desafios 
futuros”, por Jana Midelfart e Øystein Wendelbo, VID – Noruega.

“Comunicação de marca durante a crise COVID-19” foi o tema a apresentar por 
Florin Nechita, UniTBv – Roménia, no primeiro dia que encerra com “Serviços de Assis-
tência à Criança na Noruega sob a Coronavírus”, por Tor Slettebø, VID – Noruega.

O segundo dia abriu com uma intervenção sobre a “Resposta à crise do COVID-19 
– A perspectiva portuguesa”, pelo prof. João Silva, ISAVE,  seguindo-se uma palestra 
sobre “De volta ao futuro – à distância”, através de  Olli Vesterinen, Diak – Finlândia-

“A Crise e bloqueio de saúde: revelando desigualdades sociais” constitui o tema 
da intervenção de Daniel Verba, USPN, França, seguindo-se a abordagem ao “CO-
VID-19 e imigrantes na Noruega: o papel das organizações religiosas”, por Bjørn Halls-
tein Holte, VID, Noruega. A jornada dupla encerrou com uma resposta jurídica à crise, 
por Achim Förster, FHWS – Alemanha.

O objetivo fundamental da Aliança 3IN é criar um inovador modus operandi da 
Universidade Europeia para um mundo melhor. As instituições da 3IN Alliance par-
tilham e combinam capacidade intelectual, recursos humanos e materiais e expe-
riência e ideias nas áreas da educação; atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação; serviços de apoio e parcerias.

Cinco anos ao serviço da saúde nos
vales do Cávado e Homem

O Instituto Superior de Saúde — ISAVE —, com sede 
em Amares, celebrou, no dia 20 de maio, cinco anos 
como Escola Superior de Saúde incontornável nos Vales 
do Homem e do Cávado, com mais de 200 alunos em 
licenciaturas (Enfermagem, Fisioterapia, Dietética e Nutri-
ção) e CTeSP (Serviço Familiar e Comunitário, Termalismo 
e Bem Estar, Gerontologia, Bioanálises e Controlo, Prote-
ção Civil e Socorro e Apoio em Cuidados Continuados 
Integrados).

A data — que assinala a aquisição do alvará do ISAVE 
pelo grupo Amar Terra Verde, proprietário da Escola pro-
fissional Amar Terra Verde, em Vila Verde — foi celebrada 
através de um vídeo com intervenções do Presidente do 
Conselho de Direção, João Luís Nogueira, Presidente do 
ISAVE, Mafalda Duarte, e testemunhos de professores, es-
tudantes (com destaque para a intervenção da ISATUNA) 
e colaboradores não docentes.

João Luís Nogueira recordou a “boa hora em que o 
grupo Amar Terra Verde adquiriu o ISAVE, no dia 20 de 
maio de 2015, para desenvolver licenciaturas e CTeSP, 
porque tem sido um projeto de grande alcance social” 
e agradeceu “a todos aqueles que o engrandeceram, 
creditaram e valorizaram o projeto”. 

“Temos uma equipa de grande competência que 
tem permitido novos cursos, com professores, alunos e 
técnicos e auxiliares de qualidade” — garantiu João Luís 
Nogueira, apontando Mafalda Duarte, presidente do ISA-
VE, como exemplo disso mesmo, no esforço para alargar 
horizontes e parcerias. “Na CIM do Cávado, excetuando 
a Universidade do Minho, é a única escola que oferece 
licenciaturas de saúde”- reforçou.

“Estão de parabéns alunos, as famílias que acredi-
taram em nós e os parceiros, como as Misericórdias dos 
Vales do Homem e do Cávado, o Hospital de Braga, 
ACES Cabreira- Gerês e muitas outras entidades que têm 
permitido que os nossos alunos desenvolvam estágios e 
competências para serem mais capazes e melhorem a 
sua formação”, concluiu o Diretor Geral.

“Esperamos, no próximo ano letivo, oferecer mais 
formação nas licenciaturas e nos CTeSP para que o ISAVE 
continue a ser incontornável neste território e nesta a 
região da CIM Cávado”, assegurou João Luís Nogueira.

A presidente da direção, Mafalda Duarte, saudou e 
felicitou “toda a família do ISAVE que contribui para este 
projeto de excelência na área da saúde”.

ISAVE enriquece
estudantes

O Instituto Superior de Saúde, em Ama-
res, continua a desenvolver as suas diversas 
áreas de formação, com a participação de 
docentes e convidados externos, no âmbito 
da temática no novo Coronavírus.

Nesse sentido realizou sessões de for-
mação sobre nutrição (com Natália Silva), 
necessidade de adaptação dos contextos 
hospitalares (Filipe Franco), cuidados de saú-
de primários (Almerindo Domingues).

Neste plano foram incluídos outros temas 
como as patologias cardiorrespiratórias (Rui 
Silva) e a necessidade de avaliação e trata-
mento da fisioterapia (Manuel João e Liliana 
Costa).
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Duas Bolsas de mérito para
Enfermagem e Fisioterapia

A Direção Geral de Ensino Superior (DGES) atribuiu uma bolsa de 
mérito a duas alunas do Instituto Superior de Saúde (ISAVE), com sede 
em Amares, referente aos anos letivos de 2017/2018 e 2018/2019, a 
alunas de Enfermagem e de Fisioterapia — revelou o Presidente do 
Conselho Pedagógico.

No ano 2017/2018, a Bolsa de Mérito foi entregue a Sara Rafaela 
Oliveira, do 3.º ano da Licenciatura de Enfermagem, com uma média 
final de 17,93 valores. No ano seguinte, foi galardoada a Catarina Gon-
çalves de Castro, aluna do 4.º ano de Enfermagem, com uma média 
final de 20 valores.

De acordo com o Prof. Doutor Gilvan Pacheco, a atribuição destas 
duas Bolsas de Estudo “cumprem os requisitos do Regulamento Geral 
de Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito a Estudantes do Ensino 
Superior, aprovado por Despacho n.º 13531/2009, publicado em Diário 
da República (2.ª série), de 9 de junho, alterado pelo Despacho n.º 
7761/2017 (2.ª Série) de 4 de setembro”.

O Instituto Superior de Saúde — ISAVE —, com sede em Amares, 
está a celebrar cinco anos como Instituto Superior de Saúde incontor-
nável nos Vales do Homem e do Cávado, com mais de 200 alunos em 
licenciaturas (Enfermagem, Fisioterapia, Dietética e Nutrição) e CTEsP 
(Serviço Familiar e Comunitário, Termalismo e Bem estar, Gerontologia, 
Bio-análises e Controlo, Proteção Civil e Socorro e Cuidados Continua-
dos Integrados).

Dimensões da dor crónica
num seminário do ISAVE

A licenciatura de Enfermagem do Instituto Superior de Saú-
de (ISAVE), teve o privilégio de acolher – ainda que através de 
videoconferência -, no passado dia 15 de junho, a prof. Dou-
tora em Psicologia Alexandra Ferreira Valente para conduzir 
um seminário sobre “Dor – experência multidimensional”.

Este seminário – conduzido por esta docente do ISPA e 
Investigadora no William James Center for Research – deu 
corpo à unidade curricular de Terapias não Farmacológicas 
daquele curso, centrado num dos seus estudos sobre as con-
dições múltiplas de dor musculoesquelética crónica, as quais 
variam de acordo com a intensidade da dor, as funções física 
e psicológica afetadas e respostas para lidar com a dor. 

No estudo coordenado por Alexandra Ferreira Valente, as 
respostas para lidar com a dor podem não estar associadas 
ao diagnóstico da dor, porque as respostas psicológicas e 
sociais – para além dos medicamentos – tem implicações/
efeitos positivos. Num dos seus estudos, esta investigadora 
constata que “a cultura pode ter um papel relevante na de-
terminação da forma como as pessoas com dor lidam com 
ela”.

Aquela investigadora sustentou que a dor crónica é um 
problema de saúde com elevado impacto pessoal, económi-
co e social, influenciado por factores biológicos, psicológicos 
e sociais. Nesse sentido, espera-se que a mesma pessoa lide 
com a dor de forma diferente em diferentes circunstâncias, 
e pessoas de diferentes culturas lidem com a dor de forma 
distinta. 

Numa amostra constituída por 21 (12 portugueses e 9 norte 
americanos) adultos com dor há mais de 12 meses, os resulta-
dos sugerem que a cultura pode influenciar a forma como as 

pessoas lidam com a dor (cf. “Com dor todos vão ao médico, 
só alguns meditam: comparação transcultural Portugal/EUA. 
Psicologia, Saúde & Doenças”). 

As diferenças encontradas podem resultar de fatores 
culturais e diferenças entre os sistemas de saúde de ambos 
os países, de outras diferenças legais e de diferenças no 
acesso e uso de novas tecnologias da informação e meios 
de comunicação. Este pode ser o caso, por exemplo, quan-
to ao uso, por participantes norte americanos mas não por-
tugueses, de substâncias psicoativas, das medicinas comple-
mentares alternativas, do yoga e da meditação. 

A recente legalização do consumo e comercialização de 
substâncias psicoativas – drogas leves – no estado de Washin-
gton, nos Estados Unidos da América, pode ter favorecido a 
diminuição do estigma associado à utilização de marijuana 
para fins medicinais, ao mesmo tempo que agiliza o acesso. 
Quanto ao recurso a medicinas alternativas e complemen-
tares, o seu uso pode estar associado, ademais de fatores 
culturais e ao acesso de informação e testemunhos de outrem 
ao facto de que algumas destas são cobertas e asseguradas 
por alguns seguros de saúde nos Estados Unidos da América. 
O mesmo não ocorre em Portugal, onde o seu uso não está, 
genericamente, consagrado nem as mesmas são disponibili-
zadas pelo sistema nacional de saúde.

Alunos de Enfermagem avaliam 
stress durante a pandemia

A avaliação dos níveis de stress, 
exaustão e coping em enfermeiros/
as durante a pandemia de Covid-19 
constitui o tema de um estudo que 
está a ser desenvolvido pelos estu-
dantes da Licenciatura em Enferma-
gem do ISAVE – Instituto Superior de 
Saúde – com sede em Amares.

Trata-se de um estudo online para 
avaliar os “níveis de stress, exaustão e 
coping em enfermeiros/as durante a 
pandemia Covid-19” e é coordena-
do pelos docentes Lígia Monterroso, 
Mafalda Duarte e João Neves Silva.

A necessidade de fazer esta 
investigação resultou da constatação 
de que a recente pandemia de Co-
vid-19 teve um impacto significativo 
nos profissionais de saúde em Portu-
gal e, em particular, nos enfermeiros/
as que lidam direta ou indiretamente 
com esta realidade em Cuidados de 
Saúde Primários (CSPs) ou em Estrutu-
ras Residenciais para Idosos (ERPIs). 

“Elevados níveis de stress e exaus-
tão profissional nos enfermeiros, asso-
ciados à insuficiência de estratégias 
de coping,, provocam baixos níveis 
de qualidade de vida e desempenho 
no trabalho, comprometendo não 
só o sucesso das organizações como 
também a qualidade dos cuidados 
de saúde prestados” – é o ponto de 
partida do estudo em marcha.

Os objetivos a atingir incluem a 
identificação das “fontes geradoras 
de stress nos/as enfermeiros/as” e a 
comparação entre o stress sentido 
entre estes profissionais que operam 
em CSPs e os que operam em ERPIs, 
para além de quantificar e descrever 
estratégias de coping igualmente re-
lativas a estes profissionais de saúde.

Os alunos de Enfermagem do 
ISAVE convidaram a participar todos 
os/as enfermeiros/as a exercer a sua 
profissão em CSPs e ERPIs em Portugal 
e cuja atividade predominante seja a 
prestação direta de cuidados de saú-
de, através do preenchimento de um 
questionário anónimo e confidencial.

Os dados recolhidos serão trata-
dos, analisados e divulgados de acor-
do com as regras de investigação e 
ética científica – informam os alunos 
da Licenciatura de Enfermagem.

Resposta do ISAVE à Covid-19
pisca olho a alunos estrangeiros

A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo em todo 
o mundo no setor educacional, revolucionando a clássica relação 
professor-aluno estabelecida durante décadas em todos os ciclos de 
ensino, incluindo o superior. O Instituto Superior de Saúde — ISAVE — 
em Amares, soube enfrentar a nova realidade de forma a enriquecer 
os seus docentes e dotar os seus alunos de novas ferramentas de 
Tecnologias de Informação e Comunicação.

A constatação está plasmada no blogue da Aliança Universitária 
Europeia de Inclusão, Integração e Envolvimento – Aliança 3IN – for-
mada em 2019 como uma comunidade de criação e ensino compos-
ta por 95.000 estudantes, 8.000 professores, pesquisadores e adminis-
tradores e centenas stakeholders em toda a Europa.

Esta Aliança é constituída por sete instituições de ensino superior, 
como a Universidade Diaconia de Ciências Aplicadas (Finlândia), 
Universidade Especializada VID (Noruega), Universidade de Ciências 
Aplicadas Würzburg-Schweinfurt (Alemanha), Universidade Transilvania 
de Brasov (Roménia), Universidade de Málaga (Espanha), ISAVE Insti-
tuto de Superior de Saúde (Portugal) e Université Sorbonne Paris Nord 
(França).

Apesar de usar algumas ferramentas de ensino à distância, como 
a plataforma Moodle, já há vários anos, “o ISAVE acordou para uma 
nova realidade em março deste ano, quando foi forçado a imple-
mentar o modelo de ensino à distância em vez da aprendizagem 
presencial devido à Covid- 19”, destaca, naquele blogue, o Professor 
João Neves da Silva.

Além das novas competências adquiridas, este responsável do 
centro de pesquisa do ISAVE – o Centro Interdisciplinar de Ciências da 
Saúde (CICS) – assegura que, no futuro, “o ISAVE deseja usar ainda 
mais as plataformas de ensino à distância para atrair estudantes mais 
desfavorecidos da região norte, rural e menos desenvolvida do país”.

Outro dos objetivos do incremento das novas tecnologias, é 
“desenvolver uma nova oferta educacional, em colaboração com 
os parceiros da Aliança 3IN, para atrair estudantes estrangeiros de 
diferentes latitudes na área da saúde”.

Este professor das unidades curriculares de Biofísica, Bioquímica, 
Biologia Celular e Molecular, Microbiologia, Bioestatística, Introdução 
à Pesquisa, Pesquisa Aplicada reconhece que a Aliança Univeritária 
Europeia 3IN — onde o ISAVE está integrado de pleno direito — “teve 
um impacto significativo na escolha e implementação da plataforma 
Zoom no ISAVE, uma vez que é a plataforma usada por muitos mem-
bros da 3IN”.

No mesmo texto, este docente fala do esforço desenvolvido para 
colmatar a lacuna tecnológica da aprendizagem à distãncia — com 
que muitas escolas e alunos se confrontaram em março — lembran-
do que “o ISAVE decidiu antecipar a implementação da plataforma 
Zoom e otimizar o uso da plataforma Moodle na instituição”.

Três meses depois, conclui João Neves da Silva, “a experiência foi 
extremamente positiva para estudantes e professores, tendo contri-
buído para diminuir a lacuna tecnológica que separava o ISAVE dos 
outros parceiros do consórcio europeu”.

Por fim, o responsável pela coordenação do IDI do ISAVE no con-
texto do projeto da 3IN Alliance, acredita que as “novas ferramentas 
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ajudaram os 
professores da ISAVE a melhorar o ensino ministrado e permitiram aos 
alunos adquirir novas ferramentas para abraçar um mercado de tra-
balho cada vez mais complexo e desafiador”.
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ISAVE: Fisioterapia apresenta
estudos de alto valor científico

“Alguns dos estudos de caso apresentados pelos 
alunos finalistas da Licenciatura de Fisioterapia do Ins-
tituto Superior de Saúde — ISAVE — atingiram elevado 
valor científico e vão merecer publicação”— garantiu o 
Prof. Gilvan Pacheco.

O Diretor do Curso de Licenciatura de Fisioterapia 
do ISAVE falava no final das onze provas apresentadas 
ao longo dos dias 28 e 29 de julho e não escondeu a 
“satisfação pelos resultados conseguidos pelos nossos  
onze finalistas”.

Esta 11.ª Jornada de Fisioterapia integrou onze 
estudos de defesa de estudo de caso apresentados 
por onze alunos através da plataforma Zoom — outra 
estreia no ISAVE — face às limitações impostas pela 
pandemia da COVID 19, o que “constituiu um desafio 
acrescido para os nossos alunos”. 

O júri para defesa dos estudos de caso foi formado 
pelas fisioterapeutas Prof.ª Dra. Sílvia Xavier, Prof.ª Dra. 
Liliana Costa e Prof.ª Dra. Sónia Machado e o Diretor do 
Curso Prof. Doutor Gilvan Pacheco.

“Estes estudos de casos são efetuados em formato 
científico e abarcaram situações neurológicas (sistema 
nervoso central e periférico), além de patologias mús-
culo-esqueléticas, pulmonares, cardíacas e pediátricas” 
— explicou o prof. Gilvan Pacheco.

Os estudos apresentados “corresponderam às 
nossas expetativas. Esperávamos um patamar bastante 
alto e corresponderam. Alguns alunos apresentaram 
trabalhos que respondem às exigências de um con-
gresso e vão ser propostos para serem publicados na 
nova revista do ISAVE” que será produzida pelo Centro 
Interdisciplinar de Ciências da Saúde — grupo de inves-
tigação científica do Instituto Superior de Saúde com 
sede em Amares.

O Instituto Superior de Saúde — ISAVE —, com sede 
em Amares, desde há cinco anos é uma Escola Supe-
rior de Saúde incontornável nos Vales do Homem e do 
Cávado, com mais de 200 alunos em licenciaturas (En-
fermagem, Fisioterapia, Dietética e Nutrição) e CTeSPs 
(Serviço Familiar e Comunitário, Termalismo e Bem estar, 
Gerontologia, Bioanálises e Controlo, Proteção Civil e 
Socorro e Cuidados Continuados Integrados).

ISAVE: fé, alegria e lágrimas 
na bênção de fardas no Sameiro

À alegria da bênção das fardas de 
enfermagem — num ato de fé — segui-
ram-se as lágrimas da saudade e des-
pedida do ISAVE — Instituto Superior de 
Saúde — no sábado, dia 1 de agosto, 
na Cripta do Santuário do Sameiro.

Numa Eucaristia presidida pelo pa-
dre carmelita Manuel Freitas e animada 
pela Tuna do ISAVE, professores, finalis-
tas e familiares celebraram a Bênção 
das Fardas de Enfermagem, cumprindo 
todas as regras impostas pela DGS.

Na mensagem final, o padre Manuel 
Freitas agradeceu a presença de  “to-
dos os que acompanharam as finalis-
tas”, pais, familiares, professores, cole-
gas” e lembrou que “o percurso não é 
fácil, nem em linha reta e exige muita 
persistência, dedicação e cuidados de 
saúde com qualidade, segurança e 
dignidade”.

Além da Presidente do ISAVE, Prof. 
Mafalda Duarte, estiveram presentes 
vários professores, tendo a Diretora do 
Curso, Lígia Monterroso, saudado as 
finalistas num dia em que “as emoções 
são muitas e o sentimento de ganho 
e de perda é misto, na dualidade de 
deixar o caminho do ensino e iniciar o 
caminho da vida profissional”.

Em nome de todos os professores, 
Lígia Monterroso disse sentir “um misto 
de dever cumprido na vossa formação, 
mas ao mesmo tempo saudade de vos 
ver partir”.

Quanto ao futuro, a Diretora do Cur-
so de Enfermagem lembrou que, após 
quatro anos de estudo, “vestir uma far-
da branca é dar-se num todo àqueles 
que sofrem em leitos tenebrosos de dor 
ou aqueles que anseiam pelas palavras 
ou o afago de uma mão”.

Lígia Monterroso desafiou os seus 
“novos colegas” a serem “enfermeiros 
sedentos de conhecimento, de hu-
manismo e responsabilidade” porque 
“a humanidade, o carinho são funda-
mentais para a enfermagem evoluir 
sempre” até porque “a enfermagem 
precisa de sorrisos e muita garra, sim, 
essa que faz o barco andar na água 
que não volta a passar”.

A concluir a sua mensagem, a 
Diretora da Licenciatura lembrou que 
“a persistência é uma das caraterísticas 

do enfermeiro independentemente das 
batalhas que temos de travar” uma vez 
que a “capacidade de organização e 
liderança ditam o caminho, sendo que 
a determinação e o questionamento 
não nos podem deixar indiferentes”.

“Sejam ouvintes de histórias, sejam 
anjos da guarda, sejam sabedoria, 
sejam o auge da esperança nunca 
perdida com os conhecimentos que 
vos transmitimos, tentem ser os melho-
res a aplicar os quatro saberes (saber/
saber, saber/ser, saber/estar sem nunca 
esquecer o caminho do saber/evoluir)” 
— concluiu Lígia Monterroso.

Andreia Castro proferiu a primeira 
Leitura, seguindo-se Carolina Martins 
que entoou o salmo e, na homilia, o pa-
dre Manuel Freitas desafiou os finalistas: 
“atrevei-vos a ser enfermeiros, a buscar 
outros sonhos, a dar testemunho da 
generosidade, da luta pela justiça com 
amor aos pobres”.

“Concorrei em tudo para o bem 
de todos, a começar pelos que estão 
ao nosso lado, com especial atenção 
aos que não têm cunhas ou influências 
para se safarem” — conclui o sacerdo-
te carmelita,

Tiago Cação explicou o significa-
do da entrega dos símbolos do curso 
no Ofertório — a lamparina, a capa 
de estudante, um livro, a farda, o pão 
e vinho colocados sobre o altar — e 
Cristiana Antunes recitou a Oração dos 
Fiéis, seguindo-se a bênção das fardas 
pelo presidente da Eucaristia, após a 
declamação do Juramento de Enfer-
meira/o.

Após a saudação final, em nome 
dos finalistas, proferida por Isilda Oliveira 
que agradeceu aos pais, professores, 
irmãos, avós e namorados o apoio e 
dedicação que nunca faltaram ao lon-
go do curso, com algumas em lágrimas, 
as finalistas receberam das mão de 
Mafalda Duarte e de Lígia Monterroso 
um emblema do ISAVE.

A terminar, o Padre Manuel Freitas 
instou os enfermeiros a terem “um sorri-
so, um consolo, algo vosso, mesmo que 
a cura não chegue aos vossos pacien-
tes”, benzendo depois as fardas das 
novas enfermeiras.

O sacerdote despediu-se com esta 
advertência: “não ides conseguir tudo, 
mas dai um bocadinho de vós a cada 
pessoa que precise da vossa técnica e 
conhecimento”.
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Sabido é que a participação em mobilidades Erasmus+ 
tem vindo a desenvolver, nos seus participantes - um pouco 
por toda a Europa, a autoconfiança, o cosmopolitismo, a 
compreensão do projeto europeu, a tolerância, o empreen-
dedorismo, entre outras qualidades bastante desejáveis, e até 
indispensáveis, nos tempos que correm. 

No entanto, cada participante desenvolve também - quer 
pela observação in loco de outras realidades, quer pelo 
conhecimento de problemas transversais a vários países e das 
soluções ou das estratégias de mitigação encontradas - uma 
capacidade crítica e analítica acrescida face à realidade do 
país de origem. Acresce a esta capacidade, eventualmente, a 
vontade de melhorar as coisas e o inconformismo que se pode 
materializar sob forma do exercício de cidadania, tantas vezes 
mal-entendido, a que chamamos ativismo.

O ativismo mudou, e continua a mudar, a geopolítica, as 
leis, os direitos e deveres, a opressão, a liberdade de expres-
são, os conflitos e, não menos importante, o impacto do ser 
humano no planeta e, a montante de todas estas mudanças, 
as mentes humanas. 

A humanidade moderna contemporânea deve muito a 
nomes veniais como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., 
Rosa Parks, Harriet Tubman, Desmond Tutu, Nelson Mandela, 
Dietrich Bonhoeffer, Al Gore, Greta Thurnberg, Wangari Muta 
Maathai, Rachel Carson, John Muir, Chico Mendes, Helen 
Keller, Leonard di Caprio ou Robert Redford e todos os que se 
bateram, e se batem ainda, por uma causa justa e que, não 
obstante as discriminações e atos de violência de que são 
alvo, se mantêm na senda da defesa dos seus ideais.

Graças a muitos destes ativistas das “boas causas”, os 
cidadãos das nossas sociedades ocidentais podem usufruir 
da liberdade, do uso dos direitos humanos e de cidadania 
vivendo, simultaneamente, num Estado de Direito estável. As 
suas ações, não poucas vezes pagas com a própria existên-
cia, propiciaram quase sempre um choque de consciência e, 
menos vezes do que seria desejável, estiveram na génese de 
grandes mudanças. Esperemos, pois, que o futuro não pospo-
nha as suas promessas e nos traga avanços resolutos e benfa-
zejos para a humanidade, para o planeta e … muitos ativistas 
de “boas causas”.•

It is well known that the participation in Erasmus+ mo-
bilities has been developing, in its participants - all over 
Europe, self-confidence, cosmopolitanism, understanding 
of the European project, tolerance, entrepreneurship, 
among other very desirable qualities, and even indispen-
sable ones, in these times.

However, each participant also develops - either 
by on-site observation of other realities, or by knowing 
problems that cut across different countries and the solu-
tions or mitigation strategies found - an increased critical 
and analytical capacity compared to the reality of the 
country of origin. Added to this capacity, eventually, the 
will to improve things and the non-conformism that can 
materialize in the form of the exercise of citizenship, so 
often misunderstood, which we call activism.

Activism has changed, and continues to change, 
geopolitics, laws, rights and duties, oppression, freedom 
of expression, conflicts and, not least, the impact of 
human beings on the planet and, upstream of all these 
changes, human minds.

Contemporary modern humanity owes much to 
venial names like Mahatma Gandhi, Martin Luther King 
Jr., Rosa Parks, Harriet Tubman, Desmond Tutu, Nelson 
Mandela, Dietrich Bonhoeffer, Al Gore, Greta Thurnberg, 
Wangari Muta Maathai, Rachel Carson, John Muir, 
Chico Mendes, Helen Keller, Leonard di Caprio or Robert 
Redford and all those who fought, and still fight, for a 
just cause and who, despite the discrimination and acts 
of violence they are subject to, remain on the path of 
defense of their ideals.

Thanks to many of these “good causes” activists, the 
citizens of our Western societies can enjoy freedom, the 
use of human rights and citizenship while living in a stable 
Rule of Law. Their actions, not infrequently paid for with 
their own existence, almost always provided a shock of 
conscience and, less often than desirable, they were at 
the origin of great changes. Let us hope, therefore, that 
the future does not postpone its promises and bring us 
resolute and beneficial advances for humanity, for the 
planet and ... many “good causes” activists.•

O programa 
Erasmus

“You have to know what you stand for, not just what 
you stand against.” - Laurie Halse Anderson

Pedro Lançós
Técnico de Erasmus+ da EPATV

E  A  N O V A  G E R A Ç Ã O
D E  A T I V I S T A S

THE ERASMUS+ PROGRAMME AND 
THE NEW GENERATION OF ACTIVISTS
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EPATV promove investigação internacional 
sobre Ensino Profissional, através de 
projeto Erasmus+

As Escolas Parceiras do projeto ERASMUS + “SCHOOLS 4.0 
Innovation in VET”- Køge Business College- Denmark ; DIA-
VIMA- Greece; EFVT- Escola Profissional Amar Terra Verde, 
Escola Profissional Raul Dória, Escola Profissional de Ourém 
da Insignare e Escola Profissional Rio Maior, reuniram-se no 
dia 20 de maio, via SKYPE.

O 4º encontro deste projeto deveria ter ocorrido, nesta 
semana, em Kefalonia (Grécia), no entanto, por questões 
de contingência relacionadas com o vírus Covid-19, não foi 
possível realizar-se, tendo as escolas encontrado na video-
conferência, uma forma de continuidade do projeto, que 
face aos resultados expectáveis, representa o iniciar do 
trabalho de investigação científica no Ensino Profissional.

Os parceiros tiveram a oportunidade de partilhar o pon-
to de situação das suas práticas pedagógicas inovadoras 
que darão origem a um Intelectual Output (IO): Referencial 
de Inovação Pedagógica do Ensino Profissional para o sécu-
lo XXI.  Este (IO) constituir-se-á num EBOOK, onde estarão 
reunidas diversas narrativas, experiências e testemunhos 
pessoais sobre caminhos, práticas e projetos de inovação 
em desenvolvimento nas escolas de EFP ao nível europeu.

Este EBOOK terá um enquadramento científico da 
responsabilidade dos consultores deste projeto- Professores 
Joaquim Azevedo e Luísa Orvalho enquanto elementos do 
CEDH - Centro de Estudos do Desenvolvimento Humano, 
unidade da Universidade Católica Portuguesa, integrada na 
Faculdade de Educação e Educação e Psicologia.

Neste enquadramento, será feita uma reflexão à revo-
lução tecnológica que assistimos diariamente e os seus im-
pactos na sociedade, mais particularmente, nos seus estilos 
de vida, no emprego e claro no ensino.

Tendo em conta o período que vivemos provocado pela 
pandemia do COVID 19, os parceiros entenderam que seria 
interessante acrescentar um ponto de discussão ao EBOOK, 
onde se destacariam os principais desafios que as escolas 
se debateram neste momento, delineando um novo roteiro 
para inovação e mudança.

Esta foi uma sessão de trabalho muito produtiva. A EPATV 
parabeniza todos os parceiros por seu trabalho excelente e 
envolvimento no projeto.

Mesmo confinados, Estamos ON!

EPATV promotes international research 
on Vocational Education, through the 

Erasmus + project

The Partner Schools of the ERASMUS + project “SCHOOLS 
4.0 Innovation in VET” - Køge Business College- Denmark; 

DIAVIMA- Greece; EFVT- Vocational School Amar Terra Verde, 
Vocational School Raul Dória, Vocational School of Ourém da 
Insignare and Vocational School Rio Maior, met on May 20, via 

SKYPE.
The 4th meeting of this project should have taken place, 

this week, in Kefalonia (Greece), however, due to contingen-
cy issues related to the Covid-19 virus, it was not possible to 
be held, and the schools found a way to videoconference. 

continuity of the project, which in view of the expected results, 
represents the beginning of scientific research work in Vocatio-

nal Education.
The partners had the opportunity to share the situation 

point of their innovative pedagogical practices that will give 
rise to an Intellectual Output (IO): Reference for Pedagogical 

Innovation in Vocational Education for the 21st century. This 
(IO) will be constituted in an EBOOK, where will be gathered 

diverse narratives, experiences and personal testimonies about 
paths, practices and projects of innovation in development in 
Education and Vocational Training schools at European level.

This EBOOK will have a scientific framework of the respon-
sibility of the consultants of this project - Professors Joaquim 

Azevedo and Luísa Orvalho as elements of the CEDH - Center 
for the Study of Human Development, a unit of the Catholic 
University of Portugal, integrated in the Faculty of Education 

and Education and Psychology.
In this context, a reflection will be made on the technolo-

gical revolution that we see daily and its impacts on society, 
more particularly, on their lifestyles, employment and, of cour-

se, teaching.
Bearing in mind the period we are experiencing caused 

by the pandemic of COVID 19, the partners understood that 
it would be interesting to add a discussion point to EBOOK, 

where the main challenges that schools are currently facing 
would be highlighted, outlining a new roadmap for innovation 

and change.
This was a very productive work session. EPATV congratula-

tes all partners for their excellent work and involvement in the 
project.

Even confined, we are ON!

EPATV e ERASMUS +,
uma ligação permanente

Decorreu hoje mais uma reunião transnacional do projeto 
UP-AEPRO – Melhoria das competências dos profissionais de 
Educação de Adultos, reunião realizada online devido à situa-
ção de pandemia que ainda atravessa a Europa. Este projeto 
ERASMUS + é coordenado pela EPATV e está no seu segundo 
ano de implementação, prestes a concluir as suas atividades 
e produtos. Durante os dois anos em que decorreu, a parce-
ria desenvolveu um curso à distância para os profissionais de 
Educação de Adultos, sobre metodologias e práticas com 
grupos mais desfavorecidos socialmente. Prepara-se agora 
a conferência final do projeto, que será realizada também 
em formato online e à distância, considerando as restrições 
necessárias nesta fase. Esta conferência deverá ocorrer em 
novembro deste ano.

As adaptações que foram observadas neste projeto fo-
ram/ são uma constante nos vários projetos que a EPATV tem 
a decorrer. No total, a EPATV está a desenvolver em simultâ-
neo cerca de 15 projetos, nos setores da Educação Escolar, 
Ensino Profissional e Educação de Adultos. Todos estes proje-
tos sofreram as necessárias adaptações para que pudessem 
continuar plenamente operacionais ao longo dos últimos 
meses, nomeadamente, através do cancelamento de todas 
as reuniões presenciais e agendamento de reuniões e forma-
ções à distância, envolvendo quer os professores e restantes 
técnicos, quer os estudantes. Esta flexibilidade e capacida-
de de adaptação permitiu que a EPATV pudesse continuar 
a trabalhar em soluções que melhoram os seus processos 
de ensino-aprendizagem nas diferentes áreas de atuação, 
através do desenvolvimento de soluções e métodos que são 
pensados em conjunto com os mais de 100 parceiros interna-
cionais com quem vamos trabalhando. 

Conscientes dos princípios do Programa ERASMUS + e dos 
desafios que os próximos tempos nos apresentam, são eles 
que nos motivam a continuar e a fazer mais e melhor dia-
riamente, encarando este tempo como uma oportunidade 
para repensarmos e relançarmos a nossa estratégia de inter-
nacionalização.

EPATV and ERASMUS +,
a permanet link

Another transnational meeting of the UP-AEPRO 
project took place today - Improving the skills of Adult 

Education professionals, an online meeting due to 
the pandemic situation that still affects Europe. This 
ERASMUS + project is coordinated by EPATV and is 

in its second year of implementation, about to com-
plete its activities and products. During the two years 

in which it took place, the partnership developed a 
distance learning course for adult education profes-

sionals, on methodologies and practices with more 
socially disadvantaged groups. The final conference 
of the project is now being prepared, which will also 
be held in an online and distance setup, considering 

the necessary restrictions at this stage. This conference 
is expected to take place in November this year.

The adaptations that were observed in this pro-
ject were / are a constant in the several projects that 

EPATV has in progress. Overall, EPATV is developing 
simultaneously about 15 projects in the areas of 

School Education, Vocational Education and Adult 
Education. All of these projects have undergone the 

necessary adjustments so that they could remain 
fully operational over the past few months, namely, 

by canceling all face-to-face meetings and schedu-
ling meetings and distance training, involving both 
teachers and other technicians, and students. This 

flexibility and adaptability allowed EPATV to continue 
working on solutions that improve its teaching-learning 
processes in the different areas of activity, through the 
development of solutions and methods that are thou-

ght together with more than 100 international partners 
with whom we are working.

Aware of the principles of the ERASMUS + Program 
and the challenges that the coming times present us, 

they motivate us to continue and do more and better 
daily, facing this time as an opportunity to rethink and 

relaunch our internationalization strategy.
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EPATV  continua ON nos projetos Europeus

No dia 24 de junho, os parceiros ligados ao projeto Erasmus 
+ FutureLab AE reuniram, mais uma vez, online, para discutir 
alguns aspetos relacionados com a organização dos próximos 
eventos. 

Relembramos que este projeto se centra em dois pilares 
- a democracia e a digitalização - e procura refletir sobre os 
principais desafios enfrentados na Europa ao nível dessas duas 
temáticas. O foco deste projeto baseia-se na ideia de que a 
Educação de Adultos tem um papel a desempenhar na forma 
como essas temáticas são trabalhadas, quer pelos educado-
res de adultos, quer pelas organizações. Esta parceria euro-
peia é coordenada pelo Institut National de Formation et de 
Recherche sur l’Éducation Permanente (INFREP), com sede em 
França, em articulação com a European Association for the 
Education of Adults (EAEA), integrando também este consórcio 
a EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde), a UEF (University 
of Eastern Finland) e outras organizações de vários países: KVS 
– da Finlândia, AIVD – da Eslováquia, VHS – da Austria, Aontas – 
da Irlanda e SVEB – da Suíça.

Este projeto, iniciado em 2018 e com uma duração de três 
anos encontra-se, assim, numa fase já bastante avançada, 
tendo sido já realizados vários eventos, nomeadamente um 
workshop, em Helsínquia, Finlândia, em dezembro de 2019, e 
um curso online, que decorreu durante os meses de abril, maio 
e junho deste ano. Ambos os eventos abordaram a questão 
dos desafios que a digitalização coloca aos adultos, às co-

munidades e à sociedade em geral e como a educação de 
adultos pode ser um instrumento para resolver esses mesmos 
desafios.

 Infelizmente, a situação vivida atualmente em todo o 
mundo tem vindo a colocar em questão alguns dos eventos 
previstos para esta segunda parte do ano de 2020, nomeada-
mente o encontro europeu a decorrer em Bratislava, Eslová-
quia – cuja alternativa poderá ser a participação online - e o 
workshop previsto para dezembro, em Dublin, Irlanda – centra-
do na questão da democracia e a Educação de Adultos. Este 
último encontra-se também em análise, ficando os parceiros a 
aguardar o desenvolvimento da situação pandémica; no en-
tanto, foram desde já discutidas alternativas, nomeadamente 
a possibilidade de adiar o workshop para início de 2021. Outra 
hipótese apresentada seria a realização online do workshop, 
solução essa que se apresenta como um último recurso. O pro-
jeto visa também a elaboração de um guia para educadores 
de adultos de forma a inspirá-los a adaptar as suas metodolo-
gias, optando por uma abordagem orientada para a mudan-
ça, no domínio da democracia e da digitalização, que tem 
publicação prevista para meados do ano de 2021.

 Este é um dos 5 projetos ERASMUS + com o foco na 
Educação de Adultos que a EPATV se encontra a desenvolver. 
Para além deste, a EPATV conta ainda com mais 10 projetos 
nos restantes setores de Educação e Formação, todos eles 
envolvendo a comunidade escolar: pessoal docente, não 
docente, alunos e aprendentes adultos. Se quer saber mais, 
contacte-nos!

EPATV is still ON in European projects

On the 24th of June, the partners associated to the Erasmus 
+ FutureLab AE project met, once again, online, to discuss some 

aspects related to the organization of the following events.
We recall that this project focuses on two pillars - democracy 

and digitalization - and aims to reflect on the main challenges 
faced in Europe in terms of these two topics. The focus of this 

project is based on the idea that Adult Education has a role to 
play in the way these topics are worked on, both by adult edu-
cators and by organizations. This European partnership is coor-
dinated by the Institut National de Formation et de Recherche 

sur l’Éducation Permanente (INFREP), headquartered in France, 
in cooperation with the European Association for the Education 

of Adults (EAEA), also integrates this consortium EPATV (Escola 
Professional Amar Terra Verde), UEF (University of Eastern Fin-

land) and other organizations from several countries: KVS - from 
Finland, AIVD - from Slovakia, VHS - from Austria, Aontas - from 

Ireland and SVEB - from Switzerland.
This project, started in 2018 and lasting three years, is thus 

well advanced, with several events already taking place, na-
mely a workshop in Helsinki, Finland, in December 2019, and an 

online course, which took place during the months of April, May 
and June this year. Both events addressed the question of the 

challenges that digitalization poses to adults, communities and 
society in general and how adult education can be an instru-

ment to solve these same challenges.
Unfortunately, the situation currently experienced around 

the world has been calling into question some of the even-
ts planned for this second part of the year 2020, namely the 

European meeting taking place in Bratislava, Slovakia - whose 
alternative could be online participation - and the workshop 
scheduled for December in Dublin, Ireland - focused on the 

issue of democracy and adult education. This last is also under 

analysis, and the partners are awaiting the development of the 
pandemic situation; however, alternatives were already discus-

sed, namely the possibility of postponing the workshop to the 
beginning of 2021. Another suggestion presented would be an 
online workshop, a solution that will be considered as a last re-
sort. The project also aims to develop a guide for adult educa-

tors in order to inspire them to adapt their methodologies, using 
a change-oriented approach, in the field of democracy and 

digitization, which is scheduled for publication in the middle of 
the year 2021.

This is one of the 5 ERASMUS + projects with a focus on Adult 
Education that is being developed by EPATV. In addition to this, 

EPATV also has 10 more projects in the other Education and 
Training sectors, all involving the school community: teaching 

staff, non-teaching staff, students, and adult learners. If you 
want to know more, contact us!

Março de 2020 ficará marcado na 
história mundial pela pandemia COVID-19 
que impôs uma reestruturação na nossa 
vida, pessoal e profissional, para a qual 
não estávamos preparados. 

O Centro Qualifica mudou o seu cen-
tro de operações. A Escola deixou de ser 
o nosso local de trabalho e a nossa casa 
passou a assumir esse duplo papel, local 
de trabalho e descanso. 

Trabalhar em educação de adultos é 
acreditar no verdadeiro poder da edu-
cação. É saber que pequenas mudanças 
fazem grandes causas. No Centro Quali-
fica da EPATV fazemos destas palavras a 
nossa missão. 

Procuramos uma educação huma-
nista que se centra na visão do desen-
volvimento integral do ser humano. 
Procuramos que cada adulto encontre 
na melhoria das suas qualificações outros 
projetos integradores e motivadores para 
uma educação ao longo da vida.

Assim, mediados pela tecnologia, 
em plena pandemia, procurámos, nos 
momentos de confinamento, manter a 
proximidade com os nossos formandos. 

Porque o nosso trabalho não parou… 
o mundo não parou.

Num primeiro momento, o ritmo abran-

dou. Foi essencial pensar, olhar, reposicio-
nar ideias e a organização do trabalho, 
mas não podíamos parar.  

Educação é cativar. É manter os níveis 
de empatia para que a curiosidade e 
partilha de conhecimento possam existir. 
É criar elos de proximidade para que a 
educação aconteça. É preciso ser capaz 
de aprender para ser capaz de ensinar. 

Acreditamos na educação pelo 
diálogo e pela partilha em que todos 
sabem e todos ensinam. Neste trabalho, 
somos ativistas porque somos pessoas que 
trabalham de modo ativo e eficiente. 
Trabalhamos, na prática, por uma causa, 
procurando responder de forma efetiva a 
um interesse coletivo dos nossos forman-
dos: contribuir para o reforço de  cida-
dãos confiantes e capazes de mobilizar a 
sociedade em que estão integrados.

A nossa ação, durante o confinamen-
to, foi centrada na mobilização de todos 
e na partilha de diferentes interesses man-
tendo o foco na educação como uma 
real possibilidade de humanização.

A distância do confinamento foi 
amenizada por outras formas de proximi-
dade que as tecnologias nos permitem. 
A tecnologia é uma ferramenta ao nosso 
serviço e, mediados por uma educação 

humanista, os nossos ideais seguem o seu 
caminho. 

O nosso roteiro de trabalho de março 
a julho de 2020 fica marcado por aquilo 
a que poderemos chamar, com proprie-
dade, a distância da proximidade. Rimos, 
partilhámos bons e maus dias. Cantámos 
os parabéns aos colegas de trabalho, 
parabenizámos os nossos formandos e os 
seus familiares. Perguntámos, mais vezes, 
como se sentiam. Partilhámos as ementas 
do almoço e jantar; as dificuldades da 
telescola dos nossos filhos e as saudades 
dos abraços e olhares mais próximos.  Mas 
não parámos porque os nossos ideais são 
de olhar o futuro tendo o presente como 
um bom presságio. 

E, seguindo o pensamento de Alvin 
Toffler, não nos podemos recusar a apren-
der, reaprender e voltar a aprender.

As lições de 2020 são muitas e a impor-
tância da educação em todos os contex-
tos de vida é uma lição que sai reforça-
da. A nossa luta continua pela Educação 
de Adultos.•

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica EPATV
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ROSA SIMÕES
“Bem, parece que 

sou finalista.
Chegou o dia 

em que posso dizer: 
sonho realizado, e 
não quero que fique 
por aqui.

Não posso esquecer 
o dia em que, através da 
Fundação Bonfim, tive conhecimento 
da possibilidade de terminar o 12º ano 
através da Escola Profissional Amar Terra 
Verde.

Escusado será dizer, que me sinto 
muito orgulhosa do meu percurso. Sinto 
que cresci como pessoa, tanto ao nível 
de cidadania como ao nível da minha 
profissão.

Através da realização do meu porte-
fólio, investi muito do meu tempo, o que 
me levou a uma aprendizagem, a qual, 
de outra forma, certamente não teria 
alcançado.

Posso dizer que nunca é tarde para 
aprender. Agora, terei muitas oportuni-
dades pela frente. Os sonhos continuam, 
acredito que ainda tenho muito que 
aprender, e quem sabe, muito em breve, 
ser “caloira” no curso de “ Artes Plásti-
cas” no Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo.

Por fim, gostaria de dizer que foi 
um privilégio para mim poder estudar 
no Centro Qualifica EPATV e ter como 
minha mentora a Dra Joana Rocha, 
que, pacientemente, me encorajou em 
momentos em que as forças pareciam 
faltar. O meu agradecimento pela sua 
persistência e carinho extensivos a todos 
os elementos da equipa que me acom-
panhou”.

ÁLVARO OLIVEIRA 
«Enquanto tiver 

sonhos para sonhar… 
terei vida para viver».

Quando há um 
ano iniciei o pro-
cesso RVCC para 
concluir o 12º ano, 
foi-me pedido que 
redigisse o meu portefólio, 

uma tarefa que assimilei com facilidade e 
que me ajudou a revisitar toda a história 
da minha vida. Confesso que me deu 
um certo gozo e prazer aprofundar todas 
as questões colocadas pelos professores 
das várias áreas; a cada questão por eles 
solicitadas, havia sempre pormenores 
deliciosos para descobrir. Fruto da minha 
paixão pela escrita, nos dois livros já pu-
blicados, encaro a conclusão do 12º ano 
não como o fim da linha, mas sim como 
trampolim para a concretização de mais 
um sonho que é o Curso Superior.

Como fomos apanhados pela pande-
mia, e o isolamento social é uma regra, a 
certificação de Júri vai ser realizada por 
videoconferência, graças a estas novas 
tecnologias, mais uma novidade que veio 
aumentar a minha experiência e um dia 
poder contar que também fui pioneiro 
nestes novos desafios do novo método 
de ensino em tempos de pandemia.

Por último, quero agradecer ao Cen-
tro Qualifica EPATV pela excelente quali-
dade dos professores que compõem este 
departamento; presto-vos uma sentida 
homenagem pelo serviço que prestam 
à sociedade, na certeza de que cada 
formando sai daí mais motivado para 
encarar a vida com outro otimismo.

LUNA
“Quando me foi 

colocada a possibi-
lidade de fazer um 
processo de RVCC 
para aumentar a 
minha escolaridade, 
no meu interior senti 
desde logo que gostaria 
de o fazer, mas também 
tenho a noção das minhas origens.

Cigana, com formadores não ciganos, 
em contexto de pessoas da minha etnia 
e de outras que não o eram, pensei que 
não iria conseguir atingir o que desejava, 
pois o meu desejo, em conjunto com 
todo o resto, entrava em contradição.

Além da vontade, necessitava de in-
centivo, de motivação, de compreensão 
e esta conjunção pensava eu que não 
iria ser possível, mas foi.

Quero, antes de mais, agradecer ao 

Professor Albino e à Professora Alberta, 
pois são muito profissionais e responsáveis, 
respeitam a etnia cigana e nota-se que 
eles gostam mesmo de trabalhar connos-
co.

Neste momento, falo por mim, acho 
que o profissionalismo deles se viu no 
entusiasmo com que nos dão tarefas, a 
motivação que nos dão para nos verem 
a crescer e isso dá-me um gosto enorme 
em ter estado com eles.

Desta forma e com este acompanha-
mento, sem eu me aperceber, o tempo 
foi decorrendo, as tarefas e os trabalhos 
pedidos foram sendo feitos, fui aprenden-
do coisas novas, sem me sentir obrigada 
a tal, fui de encontro a tudo o que me 
era pedido.

Passei por uma fase em que fui ope-
rada a um problema da coluna, mas 
mesmo assim o meu processo não foi 
perdido, continuei, após recuperada, a 
ser acompanhada, e assim desta forma 
consegui finalizar este processo e chegar 
a este momento.

Para finalizar, só uma pequena refe-
rência ao que eu senti e ao que eu vi.

Nota-se que os formadores fazem 
força para que todos sejamos iguais que 
devemos enfrentar a sociedade com 
os nossos direitos mas também com os 
nossos deveres”

AFONSO
“Decidi voltar a 

estudar para poder 
alcançar os meus 
objetivos, esperando 
assim ter melhores 
oportunidades de 
emprego e melhor 
qualidade de vida. 
Fazê-lo aos 46 anos, não foi 
nada fácil, principalmente pela dificulda-
de que me esperava e pelo tempo que é 
necessário investir nas tarefas propostas. 
No entanto, com dedicação e empenho, 
penso ter correspondido com as minhas 
expectativas, estando agora na reta final 
deste que é um grande feito para mim.

O portefólio foi, sem dúvida, o que 
mais me custou fazer, pela dificuldade 
dos conteúdos e por ter que aprofundar 

todos eles.
Ao mesmo tempo, tive gosto nesta 

tarefa, já que me permitiu aprender 
bastante e descobrir competências que 
desconhecia ter.

Agora, a poucos passos do fim, dou 
por mim neste último desafio de fazer 
uma apresentação e ser avaliado à dis-
tância, dada a situação de saúde atual. 
Farei uma apresentação em PowerPoint 
de um tema que escolhi e de que gosto, 
falando também um pouco de mim e da 
minha experiência de vida e profissional. 
A mesma será por videoconferência e 
este é mais um desafio e novidade para 
mim, nesta fase de avaliação. Nunca 
pensei estar assim na frente de um júri, 
que está do outro lado do ecrã e que vai 
avaliar todo o trabalho que desenvolvi 
juntamente com os profissionais envolvi-
dos. Embora nervoso, sinto-me confiante 
que tudo vai correr bem e, para tal, devo 
preparar-me o melhor possível e moti-
var-me para fechar mais um capítulo da 
minha vida. Por isso, agradeço muito ao 
Centro Qualifica EPATV por tudo o que 
me ensinou e por este percurso difícil, 
necessário e enriquecedor”.

GABRIELA RIBEIRO
“Foi através do 

Centro Qualifica 
EPATV que eu con-
segui concretizar 
o meu objetivo de 
concluir o 9.º ano 
de escolaridade, um 
objetivo pessoal já há 
algum tempo adiado, 
mas que, com o apoio e incentivo dos 
formadores, que me acompanharam 
ao logo do meu processo RVCC, tudo 
se tornou mais fácil e possível. Por isso, 
queria deixar aqui o meu agradecimen-
to a todos eles e um incentivo dirigido a 
quem, como eu, continua a apostar na 
sua aprendizagem ao longo da vida, pois 
como já dizia o poeta “nunca é tarde 
para aprender...”

O meu Muito Obrigada à Equipa do 
Centro Qualifica EPATV.”

MANUELA RIBEIRO
“Tomar a decisão 

de voltar a estudar, 
não foi algo fácil 
para mim, houve 
dias em que cheguei 
mesmo a pensar em 
desistir, pois achava 
as orientações sobre 
os temas propostos para 
desenvolver no Portefólio um pouco com-
plicadas, ficando, muitas vezes, com a 
sensação de que quanto mais pesquisa-
va, mais confusa eu ficava, considerando 
que não estava a conseguir atingir o que 
se pretendia. Mas depois, respirava fundo 
e dizia a mim mesma de forma a tranqui-
lizar-me e a auto motivar-me: - foste tu 
que escolheste estudar, por isso, agora, 
tens de ir até ao fim!

Aceitar participar numa experiência 
de júri de certificação que vai ser reali-
zado à distância, via online, vai exigir de 
mim um empenho idêntico ao formato 
mais convencional, dito presencial, pois 
vou ter de me manter calma, para poder 
apresentar o melhor possível o tema por 
mim selecionado, isto é, com a clareza e 
rigor que o momento requer. A prepara-
ção desse momento final deste caminho 
em conjunto com o Centro Qualifica da 
EPATV vai, mais uma vez, desafiar-me na 
superação/ desenvolvimento de com-
petências pessoais pois a elaboração de 
um powerpoint e a sua apresentação 
oral através de uma vídeo-conferência, 
perante um ecrã com vários rostos a 
observarem–me do lado de lá, vai ser 
certamente um novo objetivo a superar e 
para mais tarde recordar!”

SÍLVIA PEIXOTO 
“Aceitei este 

desafio ser uma das 
pioneiras na expe-
riência de júri de cer-
tificação de compe-
tências escolares à 
distância, via online, o 
que, a meu ver, é uma 
iniciativa inovadora, mas 
necessária e ajustada ao momento de 
isolamento que estamos a vivenciar.

Quero, por isso mesmo, louvar todo o 
esforço de adaptação da parte do Cen-
tro Qualifica EPATV em continuar a fazer-
-se presente e próximo de nós, forman-
dos. No entanto, reconheço que, para 
alguém que, como eu, não tem muita 
“estaleca” nas novas tecnologias, é sem 
dúvida um desafio muito grande, mas 
mesmo assim não desisti, e na situação 
em que, infelizmente, nos encontramos, 
nesta pandemia global, é a melhor forma 
de conseguirmos seguir com a nossa vida 
com alguma normalidade.

Termino com votos de saúde e con-
fiança para todos, agradecendo, mais 
uma vez, esta oportunidade que me foi 
dada e que sem dúvida alguma me enri-
queceu enquanto pessoa e profissional!”

ANDRÉ ABREU
“Fica aqui o meu 

testemunho de como 
a expressão “mais 
vale tarde do que 
nunca” é uma rea-
lidade! Já andava 
há cerca de 10 anos 
para me aventurar 
em continuar os estudos 
e eis que surgiu uma oportunidade que 
não pude deixar fugir, com o apoio do 
Centro Qualifica EPATV constituído por 
um corpo docente de excelentes pro-
fissionais, consegui o meu objectivo de 
concluir o 12.º ano de escolaridade. O 
apoio foi incondicional, desde o início, 
e o incentivo também, este último muito 
importante para a concretização desta 
meta. Deixo aqui o meu muito obrigado 
a toda a equipa que me acompanhou 
e quero deixar também uma mensagem 
de incentivo a quem possa estar a ler-me 
de que vale a pena arriscar, pois este é 
um processo que se vai desenvolvendo 
ao longo de tempo ao nosso ritmo e para 
o qual temos todo o apoio necessário do 
início ao fim, não tenham qualquer dúvi-
da! Mesmo que já tenham dado início ao 
processo e entretanto tenham desistido, 
deixo o conselho para voltarem, não 
tenham medo!

Esta equipa não os deixa desistir! 
Força!

te s te m u n h o s
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Quando começou a tempestade CO-
VID-19 todos sentimos que não sabíamos 
o suficiente para enfrentar todos os desa-
fios que surgiram com a nova situação de 
confinamento e com a reformulação do 
quadro profissional individual e das equipas 
de trabalho. Mas uma coisa é ter consciên-
cia dessa realidade, outra é escrever sobre 
ela. Na Comunidade de Prática que estru-
turámos para nos apoiarmos uns aos outros, 
na área da educação de adultos, fomos 
conversando sobre situações insólitas e exi-
gentes que tivemos que ultrapassar. Vamos 
dar voz a quem as viveu na rubrica Histórias 
de Navegadores Confinados começando 
pela Rosa Vieira coordenadora do Centro 
Qualifica da EPATV em Vila Verde.

“Vivemos tempos novos. E os desafios 
também surgem à medida que somos 
confrontados com novas realidades. Con-
sidero-me uma pessoa com um nível de 
literacia digital bastante aceitável, mas, 
nos últimos dois meses, tive de reequacio-
nar aprendizagens no campo das novas 
tecnologias.

MARÇO AGITADO
Como coordenadora do Centro Qualifi-

ca da Escola Profissional Amar Terra Verde, 
tornou-se forçoso agir perante o imprevisto. 
Entramos em confinamento. Não podemos 
parar. Março foi marcante e agitado. A 
equipa do Centro mobilizou-se para dar 
resposta aos adultos que queremos manter 
ativos no que respeita à sua aprendizagem 
ao longo da vida.

AJUDA MÚTUA
Vamos trabalhar a partir de casa. Como 

comunicar constantemente de forma 
eficaz e motivadora? Vamos usar uma pla-
taforma. Partilhamos conversas, trabalho e 
ajudamo-nos mutuamente a ultrapassar o 
confinamento.

O trabalho tem de continuar. Como 
vamos motivar os nossos adultos mantendo 
a proximidade: uma plataforma. Fazemos 
videoconferências e entramos nas suas 

casas. Os contextos de partilha são novos, 
mas eficazes. Os nossos espaços de traba-
lho e partilha são virtuais mas desafiadores. 

COMPUTADOR POR COMPANHIA
Sentimos necessidade de ver o mundo 

dos outros, de saber como fazem. Va-
mos unir-nos a outros profissionais. Vamos 
partilhar e aprender. Realizar um webinar! 
Que desafio. As plataformas digitais já 
estão entranhadas no nosso dia-a-dia. Nos 
últimos dois meses, não saímos da frente do 
computador, nosso mais presente instru-
mento de trabalho e companhia. 

Mas a oradora do webinar sou EU?! 
Falar não constitui problema, mas vou falar 
para uma câmara. Não vejo os rostos! 
Como avalio as suas reações? Como 
preparo uma apresentação cativante? A 
ausência de comunicação não verbal exi-
ge um esforço acrescido no tom de voz.  Eu 
falo muito com as mãos e, numa videocon-
ferência sentada, não é confortável nem 
funciona bem perante a câmara. Conse-
guir manter o auditório atento à mensagem 
com estas condicionantes, exige ainda 
mais do palestrante. 

CONVÍVIO E CONVERSA EM FALTA
A verdade é que não foi tão difícil 

como esperava. Sentimos falta da presen-
ça física das pessoas, mas sentimos que 
estão lá. E, depois de trinta minutos de 
discurso, estamos esgotados. Sim, as confe-
rências online são muito mais desgastantes.

Durante estes dois meses, acredito que 
me reinventei. Se, há uns meses, me per-
guntassem se me via a trabalhar a partir de 
casa: respondia que não. Tenho espirito de 
convívio, gosto de partilhar ideias e conver-
sar. Sinto falta dos meus colegas de traba-
lho, de alguma agitação. Mas, na verdade, 
conseguimos reajustar-nos e reinventar 
novas formas (diferentes) de estar próximos. 

No fundo, é primordial que saibamos 
ajustar-nos para dar uma resposta à altura 
dos exigentes desafios com que nos depa-
ramos!”.•

Podemos falar de Aprendizagem ao 
Longo da Vida para todos sem excepção. 
Para os adultos, em processo RVCC e de 
formação, que estão a ser desafiados para 
novas formas de participação, mas tam-
bém para a Equipa do Centro Qualifica 
que enfrenta na sua atuação quotidiana 
os desafios da mudança significativa de 
paradigma de funcionamento e de anima-
ção pedagógica.

UMA EQUIPA DE 13
Esta avaliação de Rosa Vieira coorde-

nadora do Centro Qualifica EPATV – Escola 
Profissional Amar Terra Verde traduz de 
forma clara a percepção que ela tem do 
envolvimento dos 13 elementos de uma 
equipa que já trabalha em cooperação 
praticamente desde 2007.

OS “PARADOS” NÃO PODEM PARAR
A estabilidade relativa do grupo de tra-

balho facilita imenso o processo de adap-
tação às novas exigências. “Na prática, 
ao longo dos últimos anos, muitas tarefas 
já eram realizadas a distância. A utilização 
de plataformas como o SLACK, apesar de 
básica e simples, foi muito útil e organizá-
mos numa primeira fase os diversos canais 
de comunicação (geral, outros assuntos e 
acompanhamento de processos RVCC). 
Numa segunda fase generalizámos o re-
curso ao correio eletrónico para efeitos de 
comunicação e desenvolvemos mesmo 
uma iniciativa para aqueles que chama-
mos de PARADOS. São todos aqueles que 
ficaram desmotivados ou que alegam não 
ter tempo para continuar”, relata Rosa 

Vieira.
O Centro Qualifica teve que suspender 

a realização de um júri agendado com 
10 candidatos que estavam devidamente 
preparados. Adiaram porque não têm a 
certeza de que uma iniciativa com esta 
responsabilidade possa ser validada, num 
plano principalmente administrativo, pelas 
autoridades supervisoras. Mas estão inte-
ressados em acompanhar a experiência 
neste domínio e vão interagir com quem os 
estiver a promover.

CONSTRANGIMENTOS ADMINISTRATIVOS
“Neste plano do júri e da formação 

complementar precisamos de orienta-
ções claras e seguras porque é todo o 
trabalho da equipa que está em causa”, 
salientou Rosa Vieira que admite que os 
constrangimentos administrativos deveriam 
ser rapidamente ultrapassados porque o 
registo no SIGO nem sempre abarca todas 
as ações que são levadas a efeito.

PRODUTIVIDADE SURPREENDENTE
Importa dar destaque a uma reflexão 

da coordenadora do CQ-EPATV que nos 
dá nota que os membros da equipa aper-
cebem-se de que dedicando menos tem-
po às tarefas que no presencial, acabam 
por ter uma produtividade mais elevada. 
“Isto é um bom sinal e nós queremos tirar 
proveito desta margem proporcionada 
pela flexibilização dos processos” concluiu 
Rosa Vieira que se comprometeu a conti-
nuar a testemunhar de forma ativa nesta 
processo que ela própria considera de 
”aprendizagem fortíssima”.•

Carlos Ribeiro Rosa Vieira
Entrevista a Entrevista a 

SOBRE O TRABALHO DO CENTRO QUALIFICA POR CARLOS RIBEIRO
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O Centro Qualifica da Escola Profissional Amar Terra 
Verde promoveu, no dia 1 de julho, através do Youtube, 
uma conferência subordinada ao tema “Nós e os livros: uma 
biblioteca do tamanho da vida”.

A iniciativa - que culminou com um mês de promoção 
dos livros, dos autores e da leitura visando assinalar o Dia 
Mundial das Bibliotecas – foi presenciada por cerca de 
duzentas pessoas de vários pontos do país, previamente 
inscritas.

O debate, aberto e encerrado por Rosa Vieira, coorde-
nadora do Centro Qualifica, e moderado por Arnaldo de 
Sousa, formador do mesmo Centro, foi animado pelas inter-
venções de Fernando Capela Miguel, animador cultural e 
investigador, que falou sobre “Educação de adultos, leitura 
e cidadania”, Maria Emília Brederode Santos, presidente do 
Conselho Nacional de Educação, que abordou a temática 
dos “Direitos Humanos e educação”, Isabel Marques, da 
equipa do Plano Nacional de Leitura 2027, que se debruçou 
sobre “O Plano Nacional de Leitura e os Centro Qualifica” e 
Álvaro Oliveira, aprendente do Centro Qualifica da EPATV, 
que dissertou sobre a sua experiência de leitor e autor.

Rosa Vieira reforçou as comunicações dos palestrantes, 
destacando o papel historicamente relevante dos movimen-
tos associativos no domínio da cidadania, a importância 
da leitura, a premência de políticas públicas claramente 
assumidas que estimulem e promovam a cultura contri-
buindo para uma cidadania mais ativa e esclarecida ou a 
necessidade de a formação ocorrer, também, em contextos 
informais.

Este evento demonstrou, uma vez mais, a utilidade da 
discussão franca e da partilha de saberes entre aqueles que, 
em Portugal, operam na área da educação de adultos.

O Centro Qualifica da EPATV realizou, no dia 2 
de julho, uma sessão de certificação profissional de 
Cozinheiro Nível II. 

Depois do confinamento, a que estivemos im-
postos, três candidatos puderam prestar provas e 
certificar as suas competências profissionais obten-
do, assim, um certificado de qualificação profissio-
nal de Cozinheiro.

Dois dos candidatos trabalhadores de platafor-
mas petrolíferas, com cerca de 30 anos de expe-
riência e uma candidata colaboradora de uma 
IPSS também com mais de 35 anos de experiência 
deliciaram os jurados com a sua capacidade de 
execução, os sabores e beleza dos pratos apresen-
tados. 

Esta certificação representa uma mais-valia 
para os formandos, quer pelo reconhecimento das 
competências adquiridas ao longo dos anos, quer 
pelo auto-reconhecimento da capacidade de 
saber fazer.

Para que serve uma efeméride?
Para dizer, fazer, o que se não diz, faz, nos outros 

dias? Para tornar mais visível, dar palco a uma causa? 
Ou para mecanicamente, na usura de gestos a que 
o calendário obriga, repetir lugares comuns, cumprir 
rituais vazios? 

Respeitemos as palavras. Respeitemos a realidade. 
É dos nossos filhos e netos que falamos. Mas falemos, 
ainda, dos que não são, deviam ser e não podem ser 
crianças.

Falemos de todos.
Dos que nos enchem as horas de sorrisos, temores, 

afetos, tropelias, comoções, dos que amamos mes-
mo quando nos arreliam até ao desconforto. E dos 
que não podem brincar, aqueles em quem o sorriso 
é um esgar, o pão uma incerteza, a felicidade uma 
miragem, aqueles que têm a tragédia, a privação e a 
violência como únicas companhias.

O lugar comum debilita, banaliza o discurso. Não 
falemos, pois, dos adultos de amanhã. Digamos, antes, 
das crianças de hoje. Dos direitos que todas – as nos-
sas e as que a distância parece condenar à inexistên-
cia – deveriam ter de forma tão natural que o Dia da 
Criança se tornasse desnecessário, redundante.

O direito ao amor. À felicidade. À proteção. Ao 
aconchego. A perguntar onde dorme a lua, para 
onde vai o rio, quantos litros de água tem o mar, onde 
começa e acaba o arco-íris, a que distância fica o 
céu, quem pregou as estrelas no pano escuro da 
noite.

O direito à inocência. À poesia das perguntas onde 
mora o espanto e nasce a maravilha. O direito, enfim, 
ao mundo das crianças.

Não evoquemos, então, o Dia, mas os dias de 
todas as crianças. E que, como num sonho impossível 
miraculosamente cumprido, a todas chegue o nosso 
abraço enquanto esperamos esse tempo onde habite 
a certeza serena de que o Dia da Criança, por redun-
dante, desnecessário, deixe de figurar no calendário.

Entretanto, cumprindo um ritual de amor, homena-
geamos os nossos filhos e netos e, através deles, todas 
as crianças. E porque não duvidamos que se trata de 
um sentimento que todos partilhamos, o Centro Qualifi-
ca da EPATV partilhou na sua página de Facebook um 
vídeo com os seus filhos. Os pequenos e graúdos dizem 
o que pensam da atividade profissional dos seus pais e 
que profissão desejam ter no futuro. 

Depois de, durante todo o mês de junho, ter 
dado vida à iniciativa “Nós e os livros: uma biblio-
teca do tamanho da vida”, o Centro Qualifica 
da Escola Profissional Amar Terra Verde abriu as 
portas à divulgação de lugares emblemáticos 
das terras portuguesas.

“A terra que habita no meu coração”, assim 
se denomina a atividade que, ao longo dos 
meses de julho e agosto, divulgará lugares de 
Portugal que merecem ser conhecidos, num con-
tributo para dar visibilidade ao que de melhor 
o país possui, numa altura em que a situação 
criada pela pandemia da Covid 19 torna mais 
necessário do que nunca o estímulo à economia 
local através do afluxo de visitantes.

Os interessados em participar poderiam 
enviar, até ao dia 31 de agosto, fotografias de 
espaços, monumentos ou outros locais, com uma 
breve descrição, que aconselhassem a visitar nas 
suas terras para centroqualifica@epatv.pt. 

Os trabalhos enviados foram publicados na 
página de facebook do Centro Qualifica EPATV.

Os dias de todas as crianças:
CENTRO QUALIFICA EPATV 
REALIZA VÍDEO COM FILHOS DE 
COLABORADORES

Centro Qualifica da EPATV
PROMOVE “A TERRA QUE 
HABITA NO MEU CORAÇÃO”

Centro Qualifica da EPATV 
promoveu conferência online
“NÓS E OS LIVROS: UMA BIBLIOTECA 
DO TAMANHO DA VIDA”

Sessão de Júri de RVCC 
Profissional de Cozinheiro
PROMOVIDA PELO CENTRO 
QUALIFICA DA EPATV
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Existem várias interpretações de 
ativismo, umas mais assertivas, outras 
mais contraproducentes:
- doutrina que privilegia a ação 
como meio de conhecimento; prag-
matismo;
- atitude de quem participa ativa-
mente na vida política e social; 
- tendência para a ação violenta ou 
extremista. 

Ao  Homem é-lhe facultada opor-
tunidade ( mas não é uma oportuni-
dade universal)  de ser  um agente 
ativo na defesa de um ideal, seja ele 
ambientalista, social, económico, 
cultural e humano. 

O ativismo foi a forma que o 
Homem encontrou para demonstrar 
o seu descontentamento, uma vez 
que ainda não está tudo bem ( para 
todos  e de  forma igualitária).  

Em pleno século XXI nem todos 
gozam dos mesmo direitos, uns até os 
ignoram . 

Quem assegurará que os direitos 
humanos sejam promovidos, sejam 
protegidos e sejam convertidos em 
realidade?

Existem/existiram personalidades 
que através do seu pensamento e 
da sua atuação fizeram/ fazem  a 
diferença e mudaram/ mudam o 
nosso mundo, cada um deles de 
forma muito peculiar. Tornou-se um 
defensor poderoso e eficaz e uma 
inspiração para todos como:  Mahat-
ma Gandhi, Eleanor Roosevelt, César 
Chávez, Nelson Mandela Martin 
Luther King Jr., Desmond Tutu, Óscar 
Arias Sánchez, Muhammad Yunus, 
José Ramos-Horta,  Leonardo DiCa-
prio , Greta Thunberg, entre outros.

Ser ativista exige paixão e dedica-
ção. O mais importante é a vontade 
de fazer a diferença. E, claro, de 
acreditar que os direitos  devem ser 
respeitados em todas as ocasiões.

Martin Luther King Jr. marcou a diferen-
ça. O seu discurso continua bastante 
atual, mesmo 57 anos depois.

Eu tenho um sonho no qual vejo que 
um dia esta nação se levantará e cum-
prirá o seu princípio mais importante:

‘Nós acreditamos que estas verdades 
são auto evidentes: que os homens são 
criados iguais pelo seu Criador. (...)

Eu tenho um sonho de que um dia, 
cada vale será exaltado, cada colina 
e montanha será rebaixada, os lugares 
ásperos serão tornados suaves, os lugares 
de maldade serão tornados honestos, e 
a Glória do Senhor se revelará, e toda a 
carne a verá ao mesmo tempo’.

Esta é a nossa esperança. (...)
Com esta fé, estamos dispostos a tra-

balhar juntos, a rezar juntos, a lutar juntos, 
a ir para a cadeia juntos, e a nos levan-
tarmos juntos em defesa da liberdade, 
sabendo que seremos livres algum dia.

(...)Quando permitirmos que toque 
o sino da liberdade, quando deixarmos 
que toque em qualquer cidadezinha de 
qualquer Estado, estaremos preparados 
para nos erguer neste dia, e todos os 
filhos de Deus, brancos ou negros, judeus 
ou gentios, protestantes ou católicos, da-
remos as mãos para cantar uma antiga 
canção negra religiosa: Enfim livres. Enfim 
livres. Graças ao Senhor todo-poderoso. 
Estamos livres enfim.

Se todos nos preocupásse-
mos um pouco mais com os 

outros e deixássemos de pen-
sar que para os outros tudo 

é suficiente, quando para 
nós não o é, provavelmente 
seríamos bem mais felizes e 

o mundo seria bem melhor e 
mais justo.•

Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV

Quando me 
desespero, eu me 
lembro que duran-
te toda a história 
o caminho da ver-
dade e do amor 
sempre ganha-
ram. Tem existido 
tiranos e assassinos 
e por um tempo 
eles parecem in-
vencíveis, mas no 
final, eles sempre 
caem. Pense nisso 
-  sempre.

Quanto mais 
liberdade desfru-
tamos, maior a 
responsabilida-
de que temos 
para com os 
outros, bem 
como para com 
nós mesmos.

Eu nutri o ideal de 
uma sociedade 
democrática e 
livre, na qual todas 
as pessoas vivem 
juntas em harmo-
nia e com opor-
tunidades iguais. 
É um ideal que 
espero viver para 
alcançar. Mas, se 
for preciso, é um 
ideal pelo qual 
estou preparado 
para morrer.

A mudança 
climática é real, 
está acontecendo 
agora mesmo. É 
a ameaça mais 
urgente que a 
nossa espécie 
precisa de enfren-
tar. Precisamos de 
trabalhar juntos e 
deixar de adiar.

Uma vez que a 
mudança social 
começa, ela não 
pode ser revertida. 
Você não pode 
deseducar a pes-
soa que aprendeu 
a ler. Não pode 
humilhar a pessoa 
que sente orgulho. 
Não pode oprimir 
as pessoas que já 
não têm medo. 
Nós vimos o futuro, 
e o futuro é nosso.

Se aqueles que estão no 
poder, onde quer que 
estejamos, seja qual for 
o país, mas também 
em qualquer nível da 
sociedade que somos 
líderes, começassem 
a trabalhar juntos, nós 
eliminaríamos a pobreza 
desprezível e garantiría-
mos que a pobreza se 
tornasse história dentro 
dos próximos vinte anos 
a partir de agora. É um 
dever moral de qual-
quer um de nós como 
seres humanos.

Eu não estou 
interessado em 
pegar as migalhas 
de compaixão 
jogadas da mesa 
de alguém que 
se considera, meu 
mestre. Eu quero 
o menu completo 
de direitos.

Amor, compaixão 
e preocupação 
pelos outros são 
verdadeiras fontes 
de felicidade.

A liberdade faz 
uma exigência 
enorme a cada 
ser humano. Com 
a liberdade vem a 
responsabilidade. 
Para a pessoa que 
não quer crescer, 
a pessoa que não 
quer carregar seu 
próprio peso, essa 
é uma perspetiva 
aterrorizante.

Aqui se falava 
de desenvolvi-
mento eco-
nómico, sobre 
investir bilhões 
de dólares em 
diversos progra-
mas, só que eu 
podia perceber 
que as pessoas 
não precisa-
vam de imedia-
to de bilhões 
de dólares.

A verdadeira 
medida de um 
homem não se vê 
na forma como se 
comporta em mo-
mentos de confor-
to e conveniência, 
mas em como se 
mantém em tem-
pos de controvér-
sia e desafio.

Nós estamos no 
começo de uma 
extinção em 
massa e tudo o 
que vocês fazem  
é falar de dinheiro 
e contos sobre 
um crescimen-
to económico 
eterno. Como se 
atrevem?

MAHATMA
GANDHI 

ÓSCAR ARIAS
SÁNCHEZ

ELEANOR
ROOSEVELT

MUHAMMAD 
YUNUS

CÉSAR
CHÁVEZ

JOSÉ
RAMOS–HORTA

NELSON
MANDELA

LEONARDO
DICAPRIO

MARTIN LUTHER 
KING JR.

GRETA
THUNBERG

DESMOND
TUTU

DALAI
LAMA

O Ativismo é tema central 
desta nova edição da revista 
TER. Esta forma de “militância” 
nem sempre reúne um consenso, 
cada um o assimila segundo os 
seus princípios,  valores e forma 
de estar. 

“I have a dream”
Martin Luther King Jr. (1963)
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O Verão
corria
pelas ruas
da infância.

De tão
alto
o dia,
um pequeno

salto
bastaria
para chegar
ao céu.

Diz-me
em que distância
se perdeu
a tua mão

na minha,
o coração
batendo
ao encontro

da noite
e ninguém
morrendo,
mãe.

Arnaldo Sousa
Departamento Comunicação e 
Imagem da EPATV

Arnaldo Sousa
Departamento Comunicação e 
Imagem da EPATV

Inscrição

o brilho é o leve
júbilo
que sustenta os versos

ainda que sejamos obscuros

e nenhum nome
sirva jamais para dizer
o fogo

(1965)

Considerado uma das vozes mais originais e significativas da 
poesia portuguesa contemporânea, José Tolentino Mendonça nas-
ceu no Machico, ilha da Madeira, a 15 de dezembro de 1965.

Vive os primeiros anos em Angola, onde o pai é pescador, dei-
xando África aos 9 anos, na sequência da descolonização.

Em 1990, é ordenado padre e exerce funções pastorais no 
Funchal, primeiro, e, depois, em Lisboa, destacando-se por uma 
pastoral que privilegia a proximidade e a abertura dos espaços 
religiosos à convivência com artistas e intelectuais.

Professor, exerceu a docência na Universidade Católica Portu-
guesa, de que foi vice-reitor e diretor da Faculdade de Teologia, 
para além de estadias em universidades brasileiras e americanas.

Fruto de uma permanente ligação aos meios culturais, torna-se, 
em 2004, o primeiro diretor do Secretariado Nacional da Pastoral 
da Cultura criado precisamente com a intenção de estabelecer 
pontes entre a Igreja e o setor cultural português e, em 2011, é 
nomeado pelo Papa Bento XVI para o Conselho Pontífico para a 
Cultura.

Convidado pelo Papa Francisco – que não esconde a sua 
admiração pelo sacerdote e poeta português – para orientar as re-
flexões do seu retiro da Quaresma, em 2014, apoia-se nas obras de 
Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Blaise Pascal e outros escritores 
para produzir uma originalíssima e poética reflexão depois publica-
da em livro (Elogio da sede).

Atualmente, é cardeal, arquivista e bibliotecário da Santa Sé.
Sem dúvida um dos intelectuais católicos mais respeitados e 

com maior impacto no mundo da cultura, a sua vasta e muito 
premiada obra estende-se pela poesia, sermões, ensaio e crónica 
num permanente e criativo diálogo ente a fé e os desafios e per-
plexidades da vida quotidiana.•

#personalidade#poesia

Final

O silêncio é a partilha
do furtivo
lume

A fala do rosto

És Tu quem nos espera
nas esquinas da cidade
e ergue lampiões de aviso
mal o dia se veste
de sombra

Tu és o nome que damos
se o vento nos fere de temor
e o nosso olhar oscila
pela solidão 
dos abismos

Por Ti é que lançamos as sementes
e esperamos o fruto das searas
que se estendem nas colinas

Por Ti a nossa face se descobre
em alegria
e os nossos olhos parecem feitos
de risos

É verdade que recolhes nossos dias
quando é outono
mas a Tua palavra 
é o fio de prata
que guia as folhas 
por entre o vento

A Casa

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
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Lentamente, o 
mundo procura 
retomar a sua 
dinâmica de 
sempre, rein-
ventando-se e 
recriando a vida 
pós pandemia.

Rui Silva
Docente da EPATV
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Acordamos, 
abrimos os 

olhos.

Damos por 
nós ainda num 

pesadelo real e 
longo

É difícil 
esconder,
difícil
não gritar

Numa luta 
desigual, 

desconcertante e 
demasiado longa

e onde 
o tempo 

parece não 
passar

A vontade 
que temos de 
voltar a sorrir, 
de sermos 
felizes

e se
mostra

cada vez
mais 

desequilibrado

de voarmos 
livremente

80 81
C

UL
TU

RA

C
UL

TU
RA



“O
 b

ei
jo

”
G

us
ta

v 
K

lim
t

“T
er

ra
ço

 d
o 

C
af

é 
à 

N
oi

te
”

V
in

ce
nt

 v
an

 G
og

h

“L
a 

B
ol

a 
de

 C
ris

ta
l”

Jo
hn

 W
ill

ia
m

 W
at

er
ho

us
e

“O
 J

ar
di

m
 d

as
 D

el
íc

ia
s”

 
H

ie
ro

ny
m

us
 B

os
ch

”P
as

so
 a

 p
as

so
”

Le
sl

ey
 O

ld
ak

er

“L
os

 n
ar

an
jo

s”
C

ai
lle

bo
tte

de
beijar

o futuro

E num 
mundo 
que se 
quer 
de cor 
vibrantes

Mas o
presente

é
incerto

é pedido
que se
evitem 
aglomerações

e
cheio

de
sombras

que se
mantenha o 
distanciamento 
social
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que se
use a

máscara

e assim 
sermos 
livres

que se
adotem

regras de
higiene

e procurar 
forças nos 
atos para nos 
tornar a melhor 
versão de nós 
mesmos e assim 
renascermos 
num mundo 
melhor.•

Se cumprirmos 
ficamos mais 

perto de 
eliminar este 

monstro, qual 
medusa
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O REGRESSO 
Nicholas Sparks

A VIDA MENTIROSA DOS ADULTOS
Elena Ferrante

O ESPELHO E A LUZ:
THOMAS CROMWELL - LIVRO 3
Hilary Mantel

O título não podia ser mais adequado. 
Eis o romance que marca “o regresso” 
de um dos mais populares escritores do 
mundo: Nicholas Sparks.

Desta vez, o protagonista é um mé-
dico do exército que é ferido no Afega-
nistão e se vê obrigado a abandonar a 
profissão. Devastado, muda-se para a 
casa que herdou do avô, para recuperar 
das lesões. Mas o seu sossego é interrom-
pido quando conhece duas mulheres 
com muitos segredos por desvendar.

“Trevor Benson não planeava voltar 
a New Bern, na Carolina do Norte. Mas 
quando uma explosão perto do hospital 
onde trabalha no Afeganistão o deixa 
com ferimentos devastadores, a velha 
casa que herdou do avô parece um bom 
lugar para recuperar. Decidido a re-
gressar à faculdade de Medicina, Trevor 
não está minimamente disponível para 
amar… mas o primeiro encontro com 
Natalie abala as suas convicções. A liga-
ção entre ambos é impossível de ignorar, 
mesmo que Natalie se esforce por manter 
uma distância inexplicável. Igualmente 
difícil de compreender é Callie, a ado-
lescente solitária que mantinha com o 
avô de Trevor uma profunda relação de 
amizade.

Trevor espera que a jovem o ajude a 
desvendar o mistério que paira sobre a 
misteriosa morte do avô, mas com pouco 
sucesso… até que a verdadeira natureza 
do passado de Callie ameaça ser revela-
da, deixando Trevor perante um segredo 
que nunca poderia ter antecipado.

Na sua missão para decifrar os se-
gredos de Natalie e de Callie, Trevor irá 
descobrir o verdadeiro significado do 
amor e do perdão… e que na vida, para 
seguir em frente, temos muitas vezes de 
voltar atrás. “

O Regresso é uma história de resiliên-
cia e renascimento, amor e perdas, que 
ensina que, às vezes, para avançar, pre-
cisamos de retornar ao lugar onde tudo 
começou.

Depois do enorme sucesso da sua 
tetralogia de Nápoles, Elena Ferrante re-
gressa à sua cidade de eleição para nos 
trazer mais um relato intenso sobre a ado-
lescência – e a mentira. Um dos romances 
mais aguardados do ano.

É a história de uma jovem chamada 
Giovanna, mas também da sua tia, que 
passou anos sem conhecer e que foi 
sempre evitada em todas as conversas 
de famílias. Uma história que tem tanto 
de intenso quanto de mágico, manten-
do o registo dos anteriores romances de 
Ferrante.

«Dois anos antes de sair de casa, o 
meu pai disse à minha mãe que eu era 
muito feia» é a frase inicial deste roman-
ce. A revelação é feita por Giovanna, 
que ao olhar paterno se transformara de 
criança encantadora em adolescente 
imprevisível, que parecia tornar-se cada 
dia mais parecida com a desprezada tia 
Vittoria. A frase ouvida sem que os pais o 
soubessem vai levar Giovanna a procurar 
conhecer a tia, cujas fotografias foram 
apagadas dos álbuns de família e é evita-
da em todas as conversas. Para saber se 
estará realmente a tornar-se semelhante à 
tia, vai visitar a zona empobrecida de Ná-
poles, a conhecer uma versão diferente 
dos seus pais, provocando sem o saber a 
desagregação da sua família intelectual, 
compreensiva e perfeita na aparência.

Confirmando a sua mestria narrati-
va e o profundo conhecimento do que 
se passa na cabeça das adolescentes, 
Ferrante constrói um enredo surpreenden-
te, ligando uma história de iniciação aos 
episódios de uma pulseira que passa de 
mão em mão. Giovanna move-se entre 
duas famílias e duas zonas da cidade em 
busca dela própria, na passagem da ado-
lescência para a idade adulta.

A Netflix já adquiriu os direitos de 
adaptação da história e vai transformá-la 
numa série, ainda sem data marcada 
para a estreia.

“«Se não se pode dizer a verdade no 
momento da decapitação, quando poderá 
ela ser dita?» Inglaterra, maio de 1536. Ana 
Bolena está morta, decapitada no espaço 
de um batimento cardíaco por um executor 
francês contratado.

Enquanto os seus restos mortais são reco-
lhidos e votados ao esquecimento, Thomas 
Cromwell toma o pequeno-almoço com os 
vitoriosos. O filho do ferreiro de Putney emer-
ge do banho de sangue daquela primavera 
para prosseguir a sua ascensão ao poder e 
à riqueza, enquanto o seu magnífico amo, 
Henrique VIII, se prepara para viver uma 
breve felicidade com a sua terceira rainha, 
Jane Seymour.

Cromwell é um homem que conta ape-
nas com a sua inteligência; não tem uma 
família importante que o apoie nem o seu 
próprio exército. Apesar da rebelião em solo 
nacional, dos traidores que conspiram no 
estrangeiro e da ameaça de invasão que 
coloca o regime de Henrique VIII à prova 
até ao ponto de rutura, a imaginação reso-
luta de Cromwell vislumbra um país novo no 
espelho do futuro.

Mas poderá uma nação ou uma pessoa 
desfazer-se do passado como se de uma 
pele se tratasse? Continuarão os mortos a 
assombrá-lo? “O que fareis - pergunta o em-
baixador de Espanha a Cromwell - quando, 
um dia, o rei se virar contra vós, como mais 
tarde ou mais cedo ele se vira contra todos 
os que lhe são próximos?”

Com O Espelho e a Luz, Hilary Mantel 
encerra de modo triunfante a trilogia que 
iniciou com Wolf Hall e O Livro Negro. Traça 
os derradeiros anos de Thomas Cromwell, 
o rapaz vindo do nada que ascende aos 
píncaros do poder, delineando um retrato 
preciso de predador e presa, de uma dis-
puta feroz entre presente e passado, entre 
a vontade régia e a visão de um homem 
comum de uma nação moderna que se 
constrói a partir do conflito, da paixão e da 
coragem. “

Mais um candidato a melhor livro de 
2020.•

Marco Alves
Docente da EPATV

“ B E  T H E  C H A N G E  YO U  WA N T  TO  S E E  I N  T H E  WO R L D ! ”

WHAT IS ACTIVISM?
DO YOU CONSIDER YOURSELF AN ACTIVIST? 
Activism: the use of direct and noticeable action 
to achieve a result, usually a political or social 
one (Cambridge Dictionary, 2020).

What do you know about activism?
TAKE THIS QUIZ…

1. ACTIVISM IS...
a) taking action to affect social change
b) being against something
c) fighting the government

2. AN ACTIVIST IS...
a) a person who does not like the government
b) a person who believes strongly in political or 
social change and takes part in activities such as 
public protests to try to make this happen
c) a person who hurts others

3. MALALA IS AN ACTIVIST WHO FOUGHT FOR 
GIRL’S RIGHTS TO…
a) dress the way they want 
b) work
c) have an education

4. WHAT IS A REFUGEE?
a) someone who lives in another country then 
the country that they were born in
b) someone who escapes their home country 
because of war or a threat to their life
c) someone who comes from the middle east

5. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A WAY TO BE 
AN ACTIVIST?
a) giving a speech about your opinions
b) a violent riot
c) making art to show your opinion 

6. MAKING SMALL CHANGES TO YOUR LIFESTYLE, 
TALKING ABOUT THOSE CHANGES AND ENCOURA-
GING FRIENDS AND FAMILY TO DO THE SAME IS A 
FORM OF ACTIVISM.
a) True
b) False

7. KIDS CAN NOT REALLY BE ACTIVISTS BECAUSE 
THEY DO NOT VOTE.
a) True
b) False

JUST FOR FUN

- A GROUP OF VEGAN ACTIVISTS TOLD ME THAT PEOPLE WHO SELL MEAT 
ARE GROSS
- I told them people who sell fruit & veg are grocer.

- COULD SOMEONE PLEASE TELL ME WHY PEOPLE ARE COMPARING 
GRETA THUNBERG WITH THE US PRESIDENT?
- It’s impudent and just wrong. One is an angry, attention-seeking child 
that yells at foreign leaders on international conferences and never 
does anything that actually helps. The other one is a Swedish climate 
activist.•

Key: 1.a; 2.b; 3.c; 4.b; 5.b; 6.a; 7.a

MEET TWO GREAT ACTIVISTS:
MALALA YOUSAFZAI and BILL MCKIBBEN

Malala Yousafzai (born July 12, 1997) is a women’s rights activist, known 
for her commitment to campaigning for women’s access to educa-
tion around the world. Malala campaigned for women’s education in 
Pakistan and was shot by a Taliban fighter in retaliation. Her story had 
a global impact, and she was awarded the Nobel Peace Prize for her 
activism in 2014. She continues to advocate for women and girls all 
over the world.

William Ernest “Bill” McKibben (born December 8, 1960) is an American 
environmentalist, author, and journalist who has written extensively on 
the impact of global warming.
In the 1980s, Bill McKibben became one of the first journalists to warn 
of the perils of climate change. His 1989 book, “The End of Nature”, 
introduced a mainstream audience to the problem of rising greenhou-
se gas emissions, and propelled him to eventually form the international 
environmental group 350.org, in 2007. McKibben’s latest book, “Fal-
ter”, is a depressing vindication of his first one. Thirty years ago, he war-
ned that human beings were altering the planet in such a way that we 
would imperil our own existence. Today, he says, “we are even deeper 
in the hole.”

Raquel Pinto
Docente da EPATV
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https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
https://www.amazon.com/End-Nature-Bill-McKibben/dp/0812976088?ots=1&slotNum=0&imprToken=20b9da03-2bb7-6733-135&tag=curbedcom06-20&linkCode=w50
http://350.org/
https://www.amazon.com/Falter-Human-Game-Begun-Itself/dp/1250178266?ots=1&slotNum=1&imprToken=20b9da03-2bb7-6733-135&tag=curbedcom06-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/Falter-Human-Game-Begun-Itself/dp/1250178266?ots=1&slotNum=1&imprToken=20b9da03-2bb7-6733-135&tag=curbedcom06-20&linkCode=w50


O PORCO NO JARDIM…

Deixaram a cerca aberta e um porco 
meteu-se no jardim pela casinha preta 
marcada pela seta. O porco visitou cada 
uma das casinhas do jardim, girando 
apenas em ângulo reto, e depois fugiu 
pela casinha branca onde a cerca está 
aberta. No total, o porco descreveu vinte 
voltas em ângulo reto.
O desafio consiste em descobrir qual é 
o caminho que inclui o menor número 
possível de voltas. O porco deve entrar e 
sair sempre por essas mesmas casinhas, 
descrever apenas voltas em ângulo reto 
e não deve passar por cima da barra 
preta do canto superior esquerdo.

LETRA EM FALTA
Utilizando as letras da 
coluna da esquerda, mais 
a letra que lhe é indicada, 
forme uma nova palavra 
correspondente ao signi-
ficado.

DIFERENÇAS
Encontre as 10 diferenças da imagem

OS CINCO ARDINAS…
Cinco jovens e expeditos 
ardinas associaram-se e 
fizeram o seguinte: o Timó-
teo Semião vendeu mais 
um jornal que um quarto 
do total; Biscaio Junqueira 
vendeu mais um jornal que 
um quarto do que restava; o 
Natário Semião vendeu mais 
um que um quarto do resto 
e o Constantino Junqueira 
vendeu a quarta parte do 
restante mais um. Neste 
momento, os jovens Semião, 
juntos, tinham vendido mais 
cem jornais que os jovens 
Junqueira, em conjunto. O 
pequeno Jerónimo Junquei-
ra, o mais jovem do grupo, 
vendeu então os jornais que 
ainda restavam. 
Os três jovens Junqueira 
venderam mais jornais que 
os dois jovens Semião, mas 
quantos mais?

José Carlos Dias,
Pedro Arantes
Docentes da EPATV

soluções ter 38:
Resposta: Setenta e seis triângulos diferentes
Resposta: Vinte e nove triângulos diferentes.
A → B → C → D → E → F →  G → F → I → E → I → D 
→ H → C → H → B → G → H → I → G → A (216 km)
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