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40 Edições Revista

40 edições de
Ter ambição,
conhecimento,
ciência e
superação.
Carla Veloso
Docente

Orgulho da nossa
Revista Ter, de a ver
nascer e da
oportunidade de poder
criar a sua primeira
capa.
Marco Alves
Docente

A Revista TER é, para mim,
sinónimo de empenho,
dedicação e crescimento.
É o rosto da instituição,
numa publicação
dinâmica, variada e
moderna. Parabéns pelas
40 edições!
Natércia Machado
Dep. Comunicação e
Imagem

Em cada folha, o sorriso,
os projetos e as vitórias
dos nossos alunos fazem
crescer, cada vez mais,
o sentido de
cooperação e partilha
que se vive, de forma
tão gratificante, no
interior desta escola.
Raquel Pinto
Docente

40 edições focadas a
partilhar o que de
melhor sabemos fazer,
sempre a pensar nos
nossos alunos, parceiros
e comunidade, a
verdadeira razão da
nossa existência.
Sónia Vilas Boas
Docente

O que fazemos com amor
completa-nos! Nós somos
responsáveis pelo outro!
40 revistas TER editadas
ininterruptamente pelo projeto
Amar Terra Verde, com propostas
atuais, válidas e de grande
qualidade, que merecem todo o
nosso apoio. E regozijo a
comunidade educativa da Amar
Terra Verde - está de parabéns!
Esta atitude marca a diferença
entre projetos educativos. Não
podemos esmorecer o futuro.
Bem hajam.
João Luís Nogueira
Diretor Geral

Quem escreve cria
um sonho, quem lê
pode morar nele!
Maria José Falcão
Docente

Quis o acaso que a revista Ter
comemorasse a sua 40.ª edição
neste atípico ano de 2020 em que
o número 40 se assume como uma
presença marcante na minha
jornada. Em jeito de brincadeira
costumo apresentar-me como uma
“aprendiza de viajante" pela vida e
a revista Ter é como uma agência
de viagens que nos divulga
inúmeros itinerários possíveis nesta
busca constante de novas
paisagens e alargamento de
horizontes. Que venham mais 40!
Joana Vilaverde Rocha
Psicóloga, Formadora

Passageiro ainda recente da
viagem que a TER corporiza, é
com orgulho que integro um
projeto que dignifica a
comunidade educativa que o
constrói assumindo um sentido de
exigência, rigor e criatividade que
lhe conferem um lugar à parte
entre as revistas escolares.
Arnaldo Varela de Sousa
Formador, Dep. de Comunicação
e Imagem

A revista TER, para além
de ser um documento
histórico com um valor
pedagógico e cultural
enorme, reflete a ação de
uma comunidade escolar
que se encontra
permanentemente em
transformação e
aprendizagem.
Sandra Monteiro
Diretora Pedagógica

TER: Adora contaminar e
não é Covid; ensina sem
enganar e não é “stora"; é
vaidosa sem photoshop.
António Costa Guimarães
Dep. Comunicação e
Imagem

É melhor ser do que
ter, mas a "Ter" ajuda
a ser melhor.
Carlos Fiolhais
Professor na
Universidade de
Coimbra
40 edições
recheadas de
sabores e
aromas.
Olga Martins
Docente

40 números da revista TER foram e
são o testemunho de uma escola
inscrita no território, sempre em
processo de inovação e
construção de horizontes de
possibilidades para alunos,
professores, líderes que bem
sabem inspirar e mobilizar.
José Matias Alves
Professor Associado Faculdade de
Educação e Psicologia da
Universidade Católica Portuguesa,
Membro Integrado do Centro de
Investigação para o
Desenvolvimento Humano (CEDH)

A revista TER é sem dúvida
uma concentração de temas
e assuntos com muito
interesse. A sua leitura é
sempre prazerosa. Ao longo
de todas as edições
habituou-nos a uma grande
qualidade na sua forma e no
seu conteúdo. Celebremos
estas 40 edições e que muitas
mais nos cheguem.
Filomena Dias
Docente

Revelar a vida da
EPATV à sociedade e
abordar temas de
interesse à
comunidade escolar.
Aurélio Machado
Docente

Cultura, partilha e
conhecimento
plasmados em folhas
de sabedoria e de
aprendizagens.
Silvia Sá
Docente

A Revista Ter é a
forma mais simples e
glamorosa de
celebração da
EPATV.
Helena Sousa
Docente
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editorial
Professores:
sempre no centro do
processo educativo!
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EDITORIAL

Na tentativa de reduzir a disseminação da Covid 19, foram adotadas por muitos países medidas de
distanciamento físico, e não se sabe quando deixam de ser necessárias. Todavia, os professores serão
sempre a centralidade da Escola.
Há dias, um médico ensinava que não devemos dar “cotoveladas” para nos saudarmos. Os
cotovelos poisam em cima de superfícies que podem estar contaminadas. Devemos cumprimentar-nos
com um toque com o bico dos sapatos. Ou seja, todos, professores acima de todos, têm de aprender
todos os dias de modo a continuarem no centro do processo da educação ou aprendizagem.
A dor causada pela perda de pessoas, o afastamento, o isolamento físico, causaram uma
desestruturação no sistema presencial de ensino. A crise sanitária trouxe uma revolução pedagógica
para o ensino presencial, a mais forte desde o nascimento da tecnologia de informação e de
comunicação (TIC).
Mas não podemos esquecer que a nossa leitura do mundo precede a leitura da palavra (FREIRE,
Paulo. Educação e Mudança, ed. Paz e Terra, S. Paulo, Brasil, 1983. p.27-41). O homem comunica,
desde os remotos desenhos no interior das cavernas à moderna conversação via era da internet,
especialmente potencializada na pandemia. A comunicação é inerente ao instinto do homo sapiens e
não existe sociedade organizada no mundo que não utilize os códigos da fala e da linguagem.

O isolamento social causado pela
COVID-19 levou biliões de humanos à
condição de reflexão e ao pensamento
da necessidade mais efetiva de se
considerar um ser social e histórico,
pensante e capaz de encontrar uma
saída para a educação da pandemia.
Paulo Freire pensava isso:
“Assumir-se como ser social e histórico,
como ser pensante, comunicador,
transformador, criador, realizador de
sonhos, capaz de ter raiva porque tem
poder de amar. Assumir-se como sujeito
porque é capaz de reconhecer-se como
objeto. A assunção de nós mesmos não
significa a exclusão dos outros. (IDEM,
Ibidem, p.46)
Para que não fique a ideia de
uma perspetiva niilista para o futuro
da educação escolar em época
de pandemia ou pós-pandemia, é
necessário manter firme a sobriedade
destacada pelo filósofo italiano Antonio
Gramsci (Cadernos do cárcere. Volume
2. Edição e Tradução de Carlos Nelson
Coutinho; ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2014, p. 265) na máxima
“Pessimismo da inteligência, otimismo da
vontade”.
Tudo o que é novo causa um
sentimento de “estranho”. Assustar-se
com o “nunca visto” reside no facto de
que a maioria dos conhecimentos está
fora de nós. Por mais que se esforce em
aprender, o ser humano será sempre
surpreendido pelo desconhecido: a
sensação que sentimos, nos conceitos da

educação, é “estranho”.
Estamos perante uma luta árdua,
quotidiana e constante rumo a uma
educação de qualidade, num contexto
histórico de medidas neoliberais que,
historicamente, têm feito tentativas de
sucateamento da educação pública.
Desde o isolamento físico devido
à pandemia da Covid-19, todos se
preocupam com a descoberta de novas
formas de se reinventar na luta constante
pela re-produção das condições
materiais de existência.
Com a educação não foi diferente.
Uma avaria global abateu-se sobre os
profissionais da educação por estes não
trabalharem no vazio, mas na interação
permanente com os alunos.
Percebemos um discurso otimista,
apressado, na direção de uma
revolução na educação escolar póspandemia, através das Webinar, Live,
Zoom, etc, é apressado porque apresenta
um possível resultado, desfecho para
o futuro da educação que não se tem
como saber como será. É uma incógnita
que não é matemática; por isso, pouco
rigorosa.
Depois, esta perspectiva não se
sustenta do ponto de vista teórico. Temse atribuído à boa vontade e disposição
do professor a responsabilidade para a
revolução na educação escolar póspandemia pelo facto desse profissional,
mais do que antes, estar a utilizar como
recurso didático ferramentas como
o computador, tabletes, telemóvel,

televisão etc. É preciso consistência e
coerência teóricas. As ferramentas e a
potencialidade da internet em tempos de
globalização não significam novas formas
ou práticas pedagógicas.
As enormes listas de exercícios para os
alunos fazerem sós em casa imperam no
ensino. Falham a criatividade dos alunos
e uma educação que valorize a reflexão
em detrimento de práticas positivistas de
ensino e as avaliações tradicionais estão
aí para comprovar a manutenção das
ações punitivas das gerações mais
velhas sobre as mais novas.
Para Émile Durkheim, a função do
ensino é construir o ser social visando a
manutenção e a reprodução da ordem
social. Karl Marx, entende-o como
processo histórico, gerando diferenças,
polaridades, conflitos.
Assim, é forçado, precipitado e
incoerente pensar uma educação póspandemia somente com boa vontade,
disposição e ação do professor que em
tempos de isolamento social passou a
utilizar mais fortemente os recursos da
internet.
Sabemos que, com a pandemia
da Covid, 91% de alunos no mundo
estiveram fora da escola.
Para combater as desigualdades,
ao lançar mão de estratégias de
ensino à distância, verificou-se que a
disponibilidade de recursos tecnológicos
é diferente entre os alunos e os que
já têm desempenho académico
melhor beneficiam mais das soluções
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tecnológicas.
O ensino remoto não pode resumirse a plataformas de aulas online, com
vídeos, apresentações e materiais de
leitura, exibidos de forma impessoal.
O envolvimento das famílias também
é a chave, já que podem ser aliados
agora e no pós-crise.
Os alunos que têm atividades
totalmente à distância aprendem menos
do que os que têm a vivência presencial
nas escolas, mesmo levando em conta
outros fatores que podem afetar o
desempenho académico.
As tecnologias educacionais são
promissoras, mas os resultados positivos
carecem de atividades presenciais,
interação dos alunos com professores
e entre si (ou seja, não total nem
fundamentalmente virtual).
Teme-se que, quando o
distanciamento físico acabar, os
estudantes apresentem lacunas
significativas de aprendizagem (entre
outras).
“Toda a educação é aprendizagem,
mas nem toda a aprendizagem é
educação”. Existem mais coisas que
são aprendidas, as quais podem levar
à falta de educação: o ladrão rouba
e o vigarista engana; exemplos de
comportamentos aprendidos, mas
que em vez de integrar, marginalizam
as pessoas. Ao contrário, existem
ensinamentos que contribuem para
a interação social, favorecem o
aperfeiçoamento do ser humano, para
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ele adquirir conhecimentos e agir em
benefício dessa sociedade.

dos alunos à sala de aula, sem pontapear
o emprego de tecnologias.

MESMO À DISTÂNCIA, O PROFESSOR É
CENTRAL.
No cenário atual, em que são
atordoados pela pandemia, apoiálo, pessoal e profissionalmente, é
absolutamente fundamental.
Com as atividades escolares
transpostas para casa, os professores
são essenciais no processo de ensinoaprendizagem.
Não existe revolução na educação
com o darwinismo social, no qual
somente os mais fortes e capazes
sobrevivem.
É preciso pensar a partir do todo,
sem ignorar a realidade do aluno, o
meio social em que vive e centrar nas
necessidades do aluno do século XXI,
pensando no tipo de sociedade que se
queira formar.
Uma revolução na educação precisa
de romper com a “mesmice” da escola,
trabalhar a construção da cidadania, os
interesses individuais e sociais.
O direito de habitação, alimentação,
saúde, educação, trabalho, segurança,
bem-estar, numa prática que questiona
o que se faz, incorpora os interesses
dos alunos e produz a capacidade de
pensar, com criatividade e pensamento é
a grande lição da Covid 19.
A educação pós-Covid passa pelo
“estranhamento” entre o presencial e a
distância até chegarmos a um regresso

AS TIC NÃO PODEM SER DEITADAS PELA
JANELA FORA.
A educação deve acelerar a
adaptação de professores e de
alunos mergulhados num turbilhão
de problemas. Uma crise sanitária é
superada, também, por uma maior
educação.
Os instrumentos tecnológicos estão aí
para nos auxiliar e diminuir as distâncias
mas não resolvem todos os problemas.
A Escola não deve deixar ninguém para
trás e cabe aos professores dar o seu
contributo insubstituível... com o apoio
das famílias.
É isso que a Escola Profissional Amar
Terra Verde fez: dotou os alunos de
ferramentas tecnológicas, para que
nenhum ficasse fora da missão principal
que os professores continuam a merecer.
A Escola não é a sucata, onde se
aproveitam peças em bom estado de
automóveis descartados. É a construção
de peças novas para “carros” — homens
e mulheres — novos para um novo
futuro.•

Diretor Geral do Grupo Amar Terra Verde
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Eucaristia,
CELEBRAR A PALAVRA
EM TEMPO DE PANDEMIA

Começo por agradecer a oportunidade que
me é dada de poder partilhar algumas ideias
sobre um assunto de particular importância para os
cristãos. Também os não-crentes podem beneficiar
com estas linhas, uma vez que a Bíblia tornou-se
património da Humanidade, não só como livro literário com diversos géneros mas, sobretudo, porque
é também a história de um povo que acreditou
que seria feliz se escutasse o que Deus ia dizendo
através dos acontecimentos e dos diversos profetas. Para além da sua dimensão sobrenatural, a
Sagrada Escritura espelha uma das culturas mais
antigas do mundo.
São muitos os aspectos que poderia abordar.
Terei de optar. Não poderei falar propriamente da
Eucaristia. Seria um argumento com muitas dimensões a considerar. Restrinjo-me a reconhecer que
ela é um espaço de escuta da Palavra de Deus. Aí
ela é proclamada, acolhida, interpretada e proposta como itinerário e vida.
Também poderia pegar na ideia da celebração. Também aqui há muitas perspetivas a sublinhar. Entre outras possibilidades, celebrar significa
realizar algo com tonalidades solenes e, também,
recordar datas ou acontecimentos através da
festa. Assim é de verdade. Na eucaristia, queremos
reviver solenemente a história de amor de Deus
pela Humanidade: o grande e festivo acontecimento de Cristo que se ofereceu, morrendo na
cruz, e continua a oferecer-se a quem se quer alimentar de um pão que é o Seu corpo. A eucaristia
é um momento de grande solenidade e festa que
queremos celebrar, com alegria, reunindo-nos em
assembleia de irmãos.
Deixarei alguns apontamentos sobre a Palavra
e o que ela significa. Encerra um valor incalculável
para todos os tempos. A pandemia, ao sublinhar a
vulnerabilidade da vida humana, diz-nos que é importante apegar-nos àquilo que permanece. Jesus

fotografia: Agência ECCLESIA

Jorge Ortiga
Arcebispo Primaz de Braga

Cristo alertou no Seu Evangelho “passarão os céus
e a terra mas a minha Palavra não passará” (Mt 24,
37 e Mc 13, 31). A pandemia demonstra a precariedade de todas as coisas. A vida é ameaçada mas
tudo o que ela encerra apresenta-se como passageiro e sem valor. Perante a insignificância de um
pequeno vírus destroem-se todas as desigualdades
sociais. As riquezas valem pouco e as vaidades são
insignificantes. No meio de tudo isto, a palavra prevalecerá para além de todas estas contingências.
Enumero, então, alguns apontamentos sobre
a Palavra. Faço votos que suscitem curiosidade e
vontade de entrar mais profundamente nos conteúdos. Esta Palavra não é algo a decorar para conhecer. É um manancial e fonte de muitos horizontes para uma vida a moldar-se por outros critérios.

DESTAQUE

1.

Na Palavra é Deus que se revela. Fá-lo por obras, acontecimentos e palavras pronunciadas. As obras descritas ajudam a
compreender o Seu plano e são como uma espécie de palavras visíveis. As histórias acontecem como eloquência divina,
encerrando não só curiosidades mas lições ricas e sugestivas.

2.

O Deus em quem acreditamos não é um Deus distante,
inacessível e estranho à nossa vida. A Sua Palavra é um sinal da
presença de Cristo, o verdadeiro revelador de Deus, no meio
de nós. Quando é lida e proclamada na Liturgia é o próprio
Deus que fala. Isto é uma certeza ignorada. Não existe, infelizmente, esta consciência e permanecemos distraídos, alheados,
perdendo oportunidades de diálogo com quem, por amor,
quer entrar na nossa vida. Um autor cristão escreveu que quando uma hóstia consagrada ou um pedaço de hóstia cai no
chão sentimos que devemos recolhê-la com respeito e devoção. Acontece a mesma coisa quando pedaços da Palavra de
Deus caem no chão e passam ao esquecimento.

3.

Daí que a Palavra de Deus merece todo o respeito, assim
como os livros sagrados que a encerram. Não são livros para
colocar simplesmente na estante, nem mais um livro que se coloca na prateleira ou armário. Deve encontrar um lugar de veneração, não só na liturgia, mas também nas nossas casas. Ter
uma Bíblia devia ser obrigação para todos os cristãos. Colocá-la em lugar de relevo, mesmo com alguma distinção notória,
significa o apreço que lhe dedicamos e mostra a diferença que
lhe atribuímos em confronto com outros livros.
É por isso que, na liturgia, a Palavra de Deus é beijada e,
muitas vezes, incensada. São sinais que manifestam a nossa reverência não ao livro em si mas a Cristo, a Deus. Também acontece que, em algumas celebrações mais solenes, o Evangeliário
(livro que contém os Evangelhos) serve para dar a bênção.

4.

A Palavra de Deus é sempre uma boa notícia, uma boa
nova. Vivemos num mundo de proliferação de ideias e palavras. Fala-se a propósito de tudo e quase sempre nos apegamos às notícias sensacionais e marcadas pela tristeza. Sem nos
apercebermos, vamos pintando as nossas conversas com tonalidades demasiado sombrias. É aqui que surge a diferença da
Palavra. Quer ser sempre um convite à alegria e à paz. Mesmo
quando nos encontramos com passagens dramáticas, apocalípticas, vemos sempre raios de esperança e de certeza de
que o sol vai raiar. Deus não é castigador. O Seu amor está em
tudo e tudo serve para o mostrar e solicitar que O amemos em
todos os momentos e, particularmente, nos mais complicados e
enigmáticos. Também a Palavra pode ser luz boa que aponta
caminhos de serenidade e tranquilidade.
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5.

Reconhecendo a Palavra de Deus na sua originalidade
e peculiaridade, sabemos que a sua leitura deve ser preparada. Não é uma leitura como outra qualquer. A Igreja sempre a
venerou como presença de Deus e, como tal, teremos de nos
despir das preocupações para nos aproximarmos de coração
limpo e aberto para a acolher. Isto quando a lemos pessoalmente ou quando a escutamos em ambiente de celebrações
litúrgicas. Com a cabeça cheia de muitas inquietações não
há espaço para mais nada. Preparar-se significa criar ambiente e mostrar disponibilidade interior para a alegria do encontro.

6.

Sabemos que é Deus que fala e teremos de nos colocar em atitude de escuta. O grande mandamento da lei dos
judeus é apresentado por uma introdução. “Shemá, Israel”, Escuta Israel. Deus precede a palavra e, por meio dela, convida
e espera uma resposta. Com as palavras que vamos ouvindo
quotidianamente torna-se difícil esta exigência de escuta. O
silêncio é difícil. Só assim se consegue entender mensagens de
amor que são dirigidas a cada um, na sua situação concreta.

7.

Por último, a Palavra de Deus não é para ser apenas
lida ou escutada. Ela é proposta para a vida. O Evangelho
fala do discípulo que escuta e a põe em prática. Não basta
ter noções pormenorizadas contidas na Sagrada Escritura.
Podemos conhecê-las de cor. Ficará sempre incompleta a sua
compreensão se não chegarmos à intenção de a ir vivendo
no meio das interrogações e perplexidades. Ela é Palavra de
vida e deverá nortear os passos da caminhada existencial.
Nada lhe é estranho. Todas as circunstâncias são terreno fértil
onde ela pode florir e dar frutos.

8.

O encontro com a Palavra deverá ser sempre uma
aventura pessoal. Mas só em grupo seremos capazes de a
entender em profundidade. Nela Deus fala sempre. E, quando nos reunimos, Ele está no meio de nós para ampliar o que
sussurra no interior. “Onde dois ou três estiverem reunidos no
meu nome, eu estarei presente no meio deles.” (Mt 18, 20).
Compreender a Palavra, uns com os outros, com Jesus no
meio, é a experiência que todos gostariam de fazer. Pode ser
na família. E já muitas famílias o fazem. Pode ser a partir dos
movimentos ou serviços pastorais. Tudo pode surgir por iniciativa de alguém que se enche de coragem e convida amigos
para constituir este grupo que reunirá nas casas particulares. A
Arquidiocese de Braga quer fazer uma experiência neste sentido. Deu vida aos Grupos Semeadores da Esperança. Convido
a que perguntemos por esta iniciativa ou a procurem na nossa
página. Os subsídios existentes facilitam esta experiência.

Estou a ser longo. Peço desculpa. Deixei pistas. Espero que sejam compreensíveis. Não
escrevi como literato ou escritor. Estava a pensar na vida e no concreto das situações.
Volto ao tempo da pandemia para concluir. Veio oferecer-nos mais tempo livre. Teremos de passar horas mais ou menos sozinhos sem saber o que fazer ou passando o tempo
em futilidades. Convido a que encontremos tempo para saborear uma história de amor.
Façamo-lo sozinhos ou em grupo. Isto poderá ser uma lição a extrair da anormalidade do
tempo que vivemos. Celebremos a Palavra, vivendo-a e comunicando-a neste tempo de
pandemia. Valerá a pena.•
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CELEBRAÇÕES,
A MÚSICA POPULAR
E A PANDEMIA

fotografia: Natércia Machado

Adolfo Luxúria Canibal
Advogado, Músico (Mão Morta), Poeta
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A música é, tão só, uma organização
temporal de sons e de silêncios. Esta
organização assenta numa combinação
de elementos sonoros relacionados com
as características do som – a sua altura,
a sua intensidade, a sua duração, o seu
timbre – e com as sequências sucessivas
ou simultâneas em que ele ocorre – o seu
ritmo, a sua melodia, a sua harmonia –,
destinada a produzir no Homem um estado particular de sensibilidade.
Consoante as singularidades desta
organização e, sobretudo, consoante
a sua finalidade concreta, a música é
comummente classificada no Ocidente
em quatro grandes grupos, música erudita, música popular, música tradicional
e música religiosa. A música tradicional
e a música religiosa têm raízes essencialmente funcionais: a primeira, de carácter
predominantemente rural e pré-urbano,
encontra a sua génese em rituais específicos, nomeadamente laborais, e transmitida oralmente ao longo dos séculos
acaba por simbolizar os traços identitários
culturais de povos ou profissões, o seu folclore; a segunda, criada, escrita e fixada
para servir os objectivos próprios das diferentes liturgias, tem as suas características
muito diferenciadas não só em função
dessas liturgias mas sobretudo dos cultos
religiosos em que se inserem. Por outro
lado, a música erudita, desenvolvida
predominantemente a partir da música
religiosa extirpada da sua índole funcional, é por convenção culta e elaborada,
a exigir atitude contemplativa e audição
concentrada, e tende a simbolizar a
música como Arte. Já a música popular,
com uma existência mais recente, grosso
modo desde a revolução industrial, está
associada a movimentos culturais e extra-musicais urbanos, quase como bandeira identitária, e tem um uso sobretudo
celebrativo e de socialização – nela se
incorporam, descontextualizados, muitos
elementos da música tradicional mas
também, amiúde, muitas das problemáticas e achados da música erudita, que
aqui encontram um veículo de rápida
assimilação e vulgarização.
É na música popular que se encaixa o
pop/rock, como também o rap, o jazz ou
o blues, mais concretamente na música
popular do universo anglo-saxónico, que
depressa se expandiu pela música popular de todo o planeta com a aculturação
americana do pós-Guerra. Foi assim que
diversos movimentos culturais urbanos

deixaram de ser fenómenos regionais
para se transformarem em manifestações
mundiais, uniformizados à escala global
por uma mesma imagem, os mesmos
hábitos, gostos, atitudes e vivências, e
uma mesma música que os une, identifica
e distingue de outros movimentos culturais também mundializadas ou restados
regionais.
Assim, quando no rock falamos de
grunge ou de metal ou de glam ou de
punk, mais do que de características
intrínsecas à própria música diferenciadoras desses diversos sub-géneros estamos
sobretudo a falar de algo mais vasto e de
natureza extra-musical, o concentrado
de poligrafias culturais que compõe essas
diferentes tribos ou movimentos urbanos
juvenis. A música é aí apenas mais um
elemento da sua construção identitária,
mas um elemento importante pois é à sua
volta que a tribo se reúne e evolui, que a
tribo socializa e celebra. E isto para cada
género, sub-género ou estilo da música
popular.
De facto, sendo esta uma emanação
essencialmente urbana, uma parcela
do adubo que fecunda os movimentos
culturais e extra-musicais urbanos, do
pimba ao rap, do jazz ao pop/rock, do
world ao fado – para só referir os mais
comuns em Portugal –, ela vai agregar
as existências atomizadas que a cidade
separa e dar-lhes uma identidade imediatamente reconhecível, atraindo e provocando a socialização a partir do gosto
musical comum. Mas também incitando
à festa e à celebração que a alegria do
encontro com o outro, com um seu igual,
sempre proporciona, seja na partilha
dos gostos que se revelam coincidentes
seja nas manifestações desencadeadas
pela actividade musical, como concertos ou festivais, em que, mais importante
do que a música em si, é o processo de
socialização e de troca de experiências
e descobertas que o acontecimento faz
vivenciar.
Cada uma destas manifestações tem
a sua linguagem própria, consoante a
tribo ou o movimento cultural em que
se inserem ou a que se destinam – e o
farnel mais o tintol do piquenicão pimba
apenas aparentemente nada têm a ver
com o crawl surfing e o bezegol de um
festival rock –, mas todas incorporam uma
mesma necessidade de socialização e
uma mesma euforia celebratória. É isto
a música popular, aquela com que mais
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prosaicamente nos relacionamos e que
mais tempera o nosso quotidiano social.
Ora quando a nossa existência gregária é afectada por uma pandemia que
exige a separação física para poder ser
combatida, que exige a desagregação
do colectivo, são todos os fundamentos
da música popular que são postos em
causa – de facto, para que serve uma
música que vive para juntar e celebrar
quando não nos podemos juntar nem
celebrar?
E é assim que desde logo os festivais e
os grandes concertos – essas exteriorizações da socialização massificada produzida pela música popular – são cancelados
ou adiados para um futuro incerto. Mas
também a alternativa dos pequenos concertos, com as pessoas obrigatoriamente
sentadas e separadas umas das outras
por uma distância física fixa, se revela inadequada para a fruição plena da música
popular – e nesse sentido pouco atractiva
para a maioria do público – pois impede
a concretização do fim a que toda a música popular está adstrita, a socialização
e a celebração física do encontro.
No limite, apenas a música popular
com maior incorporação de elementos
musicais da música erudita – aquela
música popular comummente designada
como experimental ou de vanguarda ou
improvisada –, por proporcionar uma fruição mais próxima do deleite da música
erudita, a saber a contemplação e a absorção da combinação de elementos estritamente sonoros com que se organiza,
pode e consegue ser ainda plenamente
fruída numa realidade de distanciamento físico e isolamento social. Mas aí já
não estamos no campo da socialização
nem, sobretudo, da celebração – nem
obviamente no da música popular na sua
concepção mais pura!
No entanto, é esta nova realidade de
usufruto musical como acto individual e
interior que hoje vivemos – e não é por
acaso que os concertos de música popular que antes da pandemia se destinavam a margens minoritárias de público,
porque mais intelectuais e menos propiciadores de euforias celebratórias, são
hoje, em plena pandemia, os que mais
constantes sessões esgotadas apresentam, enquanto os anteriores concertos
para grande público raramente conseguem agora encher uma sala… Ironias
de um mundo virado ao contrário por um
pequeno vírus microscópico!•
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A Celebração
Teatral
e o Teatro
como Celebração
Castro Guedes
Encenador,
Director Artístico da Seiva Trupe

Sem estar a repetir pormenores profusamente
conhecidos na generalidade da História das origens do teatro, importa apenas lembrar a íntima
ligação entre, nos seus primórdios (e não apenas na Grécia), elas se confundirem nas e com
as celebrações religiosas para dizer que dessas
celebrações, após se autonomizarem as formas
especificamente teatrais, se a religiosidade (no
sentido mais apertado de evocação do Divino)
desaparece da qualidade central do acto, permanece a categoria da celebração. Ele, teatro,
é composto de todo um ritual, cujos cânones podem mudar de época para época, de geografia
para geografia, mesmo de ideologia para ideologia, gerando estéticas diferentes. A tal ponto que
nessas estéticas se opõem o papel atribuído à catarse ou mesmo à emoção ou o da identificação
com o real e a verosimilhança (sim ou não) e o
muito mais que não importa, aqui e para o efeito,
enunciar. Mas importa acrescentar que mesmo
a razão de ser ou finalidade do teatro é alvo de
interpretações diferentes de acordo com o corpo
doutrinário em que se funda o ensaísta.

fotografia: Jonatan Moerman
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No entanto, apesar destas
diferenças, haverá três aspectos ontológicos que definem
toda e qualquer perspectiva
de e sobre o teatro. Um é o
de ser indispensável a ele a
existência de, pelo menos, o
actor (o que faz, o fazedor) e
o espectador (o que assiste, o
observador) e o que o primeiro faz (a acção, o feito). O
outro, de certo modo deste
decorrente, é a natureza da
sua efemeridade e irrepetibilidade, no sentido em que
de dia para dia o objecto
artístico só tendencialmente
é o mesmo. Até porque lhe
é imanente a condição da
presença humana (coisa
implícita na descrição de
fazedor-feito-observador) em
‘copresencialidade’ e sem
remediação de outro meio,
que não o de ser(es) humano(s) em presença de outro(s)
ser(es) humano(s). Aliás, é por
isso que dizer que houve teatro durante os confinamentos
sanitários a que a pandemia
da covid 19 nos veio obrigar,
não é verdade. O streaming –
para já nem falar de vídeo ou
cinema – não é teatro, apesar
de acontecimento ‘paracénico’ remediado por uma
plataforma digital, porque
o feito, apesar de (quase)
simultâneo para fazedor e
observador, não acontece na
presença viva de um e outro,
o que, em última análise para
compreender a diferença,
bastaria referir que o ponto
de vista (enquadramento)
implícito na escolha do feito
nega ao observador a escolha do visto, daquilo que é (o)
feito, ou seja, a orientação
do que quer ver. Porém, mais
ainda, como o referiu Walter
Benjamin, nas artes cénicas
há aquele algo indefinível na
reacção, pela recepção, que
impregna a própria representação, a que chamou a

aura. Discutir essa questão
seria moroso e excessivo para
o espaço e natureza deste
artigo, mas basta perguntar a
qualquer fazedor se assim o já
sentiu ou não para confirmar
empiricamente uma evidência. Pelo que o acto teatral
(re)constrói-se, de cada vez
como objecto (cénico) em
novo objecto.
O terceiro aspecto é o
facto da acção se revestir de
um carácter de celebração
no sentido mais amplo da palavra. Pode celebrar a condição política, religiosa, psicológica ou mesmo unicamente a
da forma em si, que não deixa
de ser celebração. A acção
a que um assiste (o espectador, o observador) e o outro
faz (o actor, o fazedor) é um
acto de celebração, como tal
convencionada; ou teríamos
que aceitar que um simples
atravessar de passeio para
passeio observado numa rua
era teatro. Não é, de facto,
porque não há a intenção de
ritualizar, celebrar, acção, o
feito, em si. Só quando o feito
passa à condição ritual, que
se celebra, podemos falar em
teatro; mesmo quando queremos referir um aspecto vivencial, alargando o conceito a
acções como uma missa, um
comício, um evento desportivo, um jogo de recreação, um
baptismo, um funeral, um rito
maçónico, uma festa popular,
um baile... Elas são ‘parateatrais’ porque se revestem do
carácter celebrante. Todavia,
no sentido mais exacto de
arte ou lazer cénico, não são
teatro. Ou, dito de uma outra
forma, cuja também não é
possível estar aqui a expandir,
a arte só o é quando é uma
representação de uma coisa
e não a coisa em si. Um actor
a atravessar de um passeio a
outro passeio no cenário de
um palco, sim, já é teatro. Esse

mesmo actor, ao atravessar a
rua a caminho de casa não
é sequer actor, é uma pessoa
não-celebrante.
Pois bem, por isso mesmo,
o teatro é (sempre) uma celebração da vida, mesmo quando ritualiza a morte, porque
esta não é a oponente da
outra, mas justamente a baliza
que encerra a vida, iniciada
com o acto do nascimento.
Mesmo tratando a vida no
plano que seja – por exemplos
o do social ou do amor ou
da ‘sensorialidade’ tão só - é
em torno da vida, segundo
as suas múltiplas abordagens,
que a celebração se realiza.
Do mesmo modo em que, no
fundo, toda a arte (ou todas
as artes) são uma celebração.
O que faz delas elemento
espiritual do ser(-se) humano
e desempenharem um papel
educacional (não educativo,
porque não há porque ser
educador, mas tão só por o
ser arte já educa, quanto mais
não seja o gosto, enquanto
expressão elaborada da sensibilidade). Mas não é certo
que assim o seja exactamente
em todas as condições em
sentido positivo, pois situações
há em que a boçalidade ou a
propagação de pensamento
reprovável que as impregna
destroem essa mesma qualidade de elevação sensorial.
Todavia, mesmo sem ser arte
- quando é apenas lazer ou é
mais do que lazer, mas sem a
elaboração de execução que
a arte impõe – a celebração
que evoca e invoca é elemento educacional de, pelo
menos, a nossa própria natureza humana, mesmo quando
o seja negativamente.
Justamente por tudo isto
importa acrescentar que se
é certo que o teatro, o jogo
teatral, resulta e expressa a
necessidade lúdica da celebração (religiosa ou laica),
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isso não vale a dizer que ele,
como expressão autónoma
(em arte ou lazer recreativo)
exista por si desde que exista
organização social. Sociedades houve (e há) em algumas
civilizações ou épocas civilizacionais em que o teatro, neste
sentido específico de que
falámos, não existe e muito
menos, em qualquer caso,
existe espontaneamente; ou,
pelo menos, exista enquanto
coisa em si, autónoma, como
o constructo que, artisticamente, é. É, de resto, por isso
mesmo, que ele torna importante o seu ‘mergulho’ nas raízes da condição vivencial na
necessidade da celebração;
e, também por isso, importa
celebrá-lo como uma aquisição civilizacional.
Assim, em jeito de conclusão, direi que é indispensável
a uma civilização humana
humanista fazer a celebração do teatro e, por sua vez,
o teatro celebrar-se além
do fazedor e do feito em si
fechados, antes dando a
mesma primazia à observação do feito. Quero dizer: o
público tem de estar presente em vontade e desejo no
acto de fazer(-se) teatro, do
mesmo modo que o acto de
fazer(-se) teatro tem de estar
presente nas necessidades da
vontade e desejo do público.
Não de forma passiva, porque
ao fazedor importa a escolha
do feito e não o fazer necessariamente o que o observador já conhece e gosta,
mas diria mesmo que antes
pelo contrário, trazendo-lhe a
novidade, suscitando-lhe o espanto. Estes são os principais
desideratos contemporâneos
a conjugar, quando a impermanência e de liquidez social
(e ética) deformam a própria
consciência do nós, quando
não do eu, só aparentemente
superlativizado.•
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Celebrar o
Natal Português
na Literatura
Álvaro Nunes
Crítico Literário

O Natal é um tema transversal da
literatura universal, quer na prosa quer na
poesia.
De facto, dos mais novos aos mais velhos, não faltam opções de leitura natalícia: talvez as “Cartas ao Pai Natal” de J.R.
Tolkien, “O Milagre da Rua 34” de Valentine Davies, ou quem sabe, “O Expresso
Polar” de Chris Van Allsburg, ou quiçá o título “Como Grinch roubou o Natal” do Dr.
Seuss, pseudónimo de Theodor S. Geisel
Efetivamente, são tantas as propostas
que a escolha é sempre difícil! Seleção
que, pode até passar por um bom policial,
como por exemplo “O Natal de Poirot”
de Agatha Christie ou pelo clássico de
Charles Dickens, “Christmas Carol” (“Um
Conto de Natal”), cuja obra comemorou
no ano transato 175 natais bem passados,
e, portanto, já tem barbas!
Uma obra que, porém, apesar da sua
provecta idade, incentivaria o jovem
autor vimaranense Paulo César Gonçalves
a escrever “Um (outro) conto de Natal”,
inspirado na história verídica do senhor
Nicolau Bifanas, das bandas de Esmoriz.
Ora, efetivamente, as nossas escolhas
centram-se sobretudo em livros de literatura de língua portuguesa, ou seja, no Natal
Português. E, também aqui, a escolha é
múltipla!
Que tal Sophia de Mello Breyner Andresen, que em 2019 completaria 100 anos
do seu nascimento e nos deixou os belos
contos como “Os três reis do Oriente”, ou
a sua belíssima “ Noite de Natal”?! Quiçá
folhear a antologia “As mais belas histórias
portuguesas de Natal”, estórias coligidas
por Vasco da Graça Moura, entre os quais
se inclui “O Natal dos Pobres” de Raul
Brandão, “O Suave Milagre” de Eça de
Queirós, ou “A Missa do Galo” de Aquilino
Ribeiro?!
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Todavia, poucos são os escritores portugueses que escaparam ao apelo natalício. Por isso, as leituras podem também
estender-se a Fialho de Almeida e a José Régio, ambos com
os títulos “Conto de Natal”, ou Manuel da Fonseca “Noite de
Natal”, bem como a Jorge de Sena, que este ano também
comemoraria 100 anos de nascimento e que nos legaria o
conto “Razão de o Pai Natal ter barbas brancas” e, ainda este
poema:
“Natal de quê? De quem?
Daqueles que o não têm,
ou dos que olhando ao longe
sonham de humana vida
um mundo que não há?
Ou dos que se torturam
e torturados são
na crença de que os homens
devem estender a mão.”
Realmente, são diferentes as perspetivas do Natal na nossa
literatura. Com efeito, desde a visão amargurada sobre a degradação da condição humana, como escreve Raul Brandão,
à abordagem do Natal como festividade religiosa e evocação
do tempo e vivências do passado, ou reconciliação entre os
homens, quer na sua dimensão universal quer regional (leia-se
o Natal Minhoto de Ramalho Ortigão e/ou “O Natal de Ossela”
de Ferreira de Castro”), o tema natalício é praticamente vivenciado por todos os nossos escritores inclusive Alexandre O’Neill
com os seus “Exercícios de auto-apoucamento” ou José Saramago com a sua “História de um muro branco e de uma neve
preta”. Tema que igualmente se alonga até a outras paragens
e literaturas de expressão portuguesa, como ao angolano José
Eduardo Agualusa, que nos narra “A Noite em que prenderam
o Pai Natal”.
Mas, podemos também voltar-nos para o Douro e os seus
escritores mais emblemáticos como João de Araújo Correia,
que além da sua “Noite de Natal”, dá-nos também a beijar, no
seu belo “Conto de Natal”, um “Menino Jesus de carne o osso”.
Outrossim, Domingos Monteiro que nos deixou seis contos
natalícios como prenda no sapatinho, entre os quais se destaca “O Regresso”, ou “Um Recado para o céu”, bem como “O
Menino Jesus que eu conheci …”.
E, obviamente Miguel Torga, com o seu inolvidável conto
“Natal”, e a encantadora personagem Garrinchas, ou “Fronteira” com o par Robalo e Isabel como protagonistas, ambos inseridos na obra “Novos Contos da Montanha”. Um escritor que
também nos transmitiu inúmeros poemas natalícios enquanto
espaço de reflexão fraterna e cívica, por vezes marcada de
emoção e transcendência, como transparece neste “Natal” de
questionamento da divindade:
“Leio o teu nome
Nas páginas da noite:
Menino Jesus …
E fico a meditar
No milagre dobrado
De ser Deus e menino.
Em Deus não acredito.
Mas de ti como posso duvidar?
Todos os dias nascem
Meninos pobres em currais de gado
Crianças que são ânsias alargadas
De horizontes pequenos,
Humanas alvoradas…
A divindade é o menos.”
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Contudo, a magia do Natal está também presente em
muitos outros textos dos nossos prosadores. Recordo, por
exemplo, “O Viajante Clandestino” e “Natal Branco” de
José Rodrigues Miguéis, ambos inseridos na obra “Gente de
Terceira Classe”. “A amarga e esforçada crónica do Natal
de 1973” de António Alçada Batista e/ou “A Tua Véspera de
Natal” de David Mourão Ferreira, que no seu poema “Ladainha dos póstumos Natais” alerta que “Há de vir um Natal e
será o primeiro/em que se veja à mesa o meu lugar vazio”.
Porém, um Natal redimido”, como dilucida na sua “Litania
para este Natal”:
“Nunca o Natal me aturdira
com tão grande maravilha
Ó perspetiva de vida
que `vida sobreviva
Um neto ou neta respira
no ventre de minha filha.”
No entanto, muitos outros textos seriam possíveis aqui e
agora aludir, que quase me atrevo a dizer que o Natal a
todos fez correr a pena! Com efeito, quer Fernando Namora
(“Reputação”), quer Manuel da Fonseca (“Noite de Natal”),
passando por Tomaz de Figueiredo (“Gente de Paz” e “O
Conto de Natal”), até Alves Redol (“ A Festa de Natal”),como também Altino Tojal com a sua “Festa de Natal, ou
Urbano Tavares Rodrigues com a sua “Samarra”, poucos não
lhe vestiram a pele.
Manuel António Pina é um desses nomes Incontornáveis,
em especial “O Cavalo de Pau do Menino Jesus e outras
histórias”, que inclui dois outros deliciosos contos natalícios
do autor: “O Sorriso”, ainda com o Menino Jesus na barriga
de sua mãe; e “Mais depressa, Reis Magos, mais depressa”.
Pressa que, contudo, não impediu os Reis Magos de chegarem atrasados à adoração, o que lhes mereceria um ralhete
da Virgem Maria:
“Nossa Senhora fitou-os com severidade: já estamos a 6 de janeiro, viestes atrasados.”
De facto, poucos escritores passaram ao lado do tema
do Natal. Tão-pouco Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada,
que na sua coleção “Uma Aventura …”, aventuram os seus
protagonistas de sempre a viver uma “Aventura nas férias de
Natal”, na casa da tia Judite, em Trás-os-Montes.
Caros leitores, não faltam propostas e sugestões, para todos os gostos e idades, neste Natal português, para oferecer
ler e refletir. Ademais, tal como na prosa, há também imensa
poesia de extrema beleza e pertinentes interrogações, desde Ary dos Santos “Quando um homem quiser”, a Nemésio
(“Natal Chique”) ou a António Gedeão (“Dia de Natal”),
entre muitos outros, como este “Natal” de José Régio:
“Mais uma vez, cá vimos
Festejar o teu novo nascimento
Nós, que, parece nos desiludimos
Do teu advento!
(…)
Mas, se um ano tu deixas de nascer
Se da voz se nos cala a tua voz.
Se enfim por nós desistes de morrer,
Jesus recém-nascido!, o que será de nós?”•
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fotografias: www.romaria-saobartolomeu.pt/
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Celebrar em
Comunidade:
Notas
par a a Hi st ó ri a
de u m a F e sta
M i n hota - a Roma ri a
de S ão B a rto lomeu
e m P o nt e da B a rca

“É o entusiasmo môço que as
promove, a fé inquebrantável dos
rapazes, essa plêiade de jovens,
simpáticos e alegres, que marcam
numa resolução a tomar, numa obra
a resolver, embora difícil e monumental - o nosso orgulho, a nossa
esperança de amanhã.
Eia pois, avante, môços amigos,
punhado de simpáticos e ousados
rapazes, exemplo de trabalho e
abnegação, com essa vida toda, a
vossa energia e fé, lembrando-vos
que foi com igual fé, força e vontade, que se venceu a batalha de
Aljubarrota, glória dos portugueses
de antanho”.
Pelo estilo épico, pela exortação quase bélica, pela referência
à batalha de Aljubarrota, poderia o
leitor acreditar que o extracto que
vem de ler se referiria a um qualquer
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momento em que a Pátria esteve
em perigo e foi necessário defendê-la, ou, então, se trataria de estímulo
a empresa transcendente, exigindo
coragem e empenho desusados,
em missão difícil mas irrecusável.
Não perigou a Pátria, a batalha
seria só metáfora, mas a empresa era e continua transcendente,
mobiliza a vontade e a força, num
espírito que, de forma quase comovente, continua a passar, reforçado,
de geração em geração, em Ponte
da Barca por ocasião da tradicional
Romaria de S. Bartolomeu.
O excerto é parte do editorial de
“O Povo da Barca” – um dos mais
antigos jornais portugueses, fundado
em 1898 - , de 25 de Julho de 1933,
e assume-se como manifestação de
apoio a um grupo de rapazes que,
nesse mês, ajudados pela Câmara
e pela Assembleia, iniciavam os
preparativos para as Festas de S.
Bartolomeu que no ano anterior
tinham passado a designar-se Festas
do Concelho.
Se descontarmos o estilo, marcado pela época, é pequena a
distância que separa o empolga-

mento dessas linhas daquele que
qualquer barquense dos nossos dias
poderia exprimir quando afirma que
não trocaria a presença na Barca,
durante a Romaria, por nada deste
mundo.
Para milhares de pessoas, num
espírito de gregária celebração
comunitária que atinge o seu ponto
mais alto na noite de 23 de Agosto,
o S. Bartolomeu é muito mais que
uma Festa!
É um estado de espírito, uma espécie de doença feliz, uma euforia
colectiva que, em cada ano, transporta até ao presente o apelo das
raízes, de uma cultura popular que
soube resistir ao genocídio cultural
da massificação, das memórias que
a usura do tempo não apaga, irmanando mesmo os desavindos, impelindo a abraçar desconhecidos,
a gastar energias que a exigência
dos dias e das noites não corrompe,
a esquecer desfeitas e desgostos,
a cantar, como se o sentimento
subisse com a voz, vezes sem conta,
em uníssono, a Marcha da Barca,
uma espécie de hino não oficial da
Barca e da romaria.
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São memórias que se cruzam, se
misturam, como num filme colorido
pela emoção : a montagem da
ornamentação, a discussão, sempre
acalorada, sobre a qualidade do
programa, a ida aos carrinhos nos
alvores da infância, a majestade
das bandas subindo a vila, uma voz
que se ergue, amparada pelas concertinas, numa desgarrada, as rodas
de dança do Largo do Urca imunes
ao cansaço, a procissão, solene,
estendendo-se pelas ruas, a alegria
orgulhosa das rusgas, as noites que
se prolongam na madrugada, um
olhar entrevisto na multidão e que o
tempo não apaga, o dia nascendo
e multidões de mulheres e homens,
velhos e novos, como sentinelas,
pastores do desmedido, sugando a
festa até ao tutano, até ao âmago
da euforia.
Elos de uma tradição secular,
repetem gestos, palavras, emoções
que já outros repetiram e outros repetirão um dia - nos passos de uma
chula, na afirmação de que não há
festa igual, no despertar para a folia
ao toque dos gaiteiros, na nostalgia
que o último foguete torna irrepa-
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rável anunciando o início do
Inverno em pleno Verão porque, como na Barca se afirma
sem direito a contraditório, o S.
Bartolomeu terminou.
Mas como foi que esta
história começou?
É difícil situar com absoluta
precisão a data de início das
festas. Dois textos publicados
no “Povo da Barca” - que, a
partir de 1898, é uma fonte importantíssima e em muitos casos única de informação sobre
a romaria - ambos assinados
com as iniciais E.P., um datado
de Junho de 1943 e outro de
Agosto de 1946, situam o aparecimento das festividades no
século XVI. O autor faz referência à existência de uma “feira
de gados, cereais, linho e
cortiça”, acrescentando que
ganharam fama “por todas as
terras do Minho”.
Não conheço qualquer
documento que avalize uma
data tão longínqua, parecendo-me essa possibilidade
altamente inverosímil, até pelo
facto de a capela do santo
haver sido apenas edificada
na segunda metade do século
XVIII.
Editado, então, a partir de
1898, “O Povo da Barca” faz,
logo nos seus primórdios, vastas referências às “tradicionais
e antigas Festas de S. Bartolomeu”. Ora, se já eram consideradas tradicionais e antigas
em finais do século XIX e tendo
em conta a data de construção da capela, parece-me
poder afirmar-se sem grande
margem de erro que as festas
terão começado a realizar-se - primeiramente com uma
componente apenas religiosa
- entre o início e meados desse

século, inicialmente junto
à capela e estendendo-se,
posteriormente, pela então
chamada carreira de Santo
António e por toda a rua de S.
Bartolomeu.
Em 1902, eram já consideradas pelo jornal como sendo
“das primeiras do Minho, pela
importância da sua feira e
numeroso concurso de forasteiros”.
Em 1903, destacava-se
no programa a “brilhante
iluminação”, na carreira de
Santo António, um bazar de
prendas, “algumas de grande
estimação”, e, pelas 16 horas
do dia 23 de Agosto, uma
“atraente e palpitante corrida
de bicicletas na qual estão
inscritos corredores da Barca
e dos Arcos”. Nesse ano, a
comparticipação da Câmara
foi de “15 réis”.
Em 1904, foram muito apreciadas as actuações das bandas de música de S. Martinho
da Gandra, de Vila Nova de
Muia, de Touvedo (Salvador)
e da Banda Barquense. As iluminações, a cargo de Luís de
Queirós Ribeiro, não puderam
brilhar pelo muito vento que se
fez sentir durante as Festas.
Dois anos depois, em 1906,
dezoito dias antes da data em
que o S. Bartolomeu costumava realizar-se, não havia, ainda, comissão formada, o que
motivou um pungente apelo
por parte do jornal. Curiosamente, a comissão vem a ser
formada exclusivamente por
raparigas, o que leva “O Povo
da Barca” a escrever que “os
rapazes da terra têm sangue
de capilé”.
Em 1907, a ornamentação
vai, pela primeira vez, até
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junto da capela de Santo António. Tratava-se das tradicionais ornamentações de “pau
e corda”.
No ano de 1915, as “brilhantes actuações” das
Bandas dos Arcos e Aboim
da Nóbrega “demoraram as
pessoas até altas horas da
manhã”.
Em 1921, “O Povo da Barca” relata que as festas foram
“as melhores de sempre”,
afirmação que será recorrente
ao longo dos anos, para o que
muito contribuíram as actuações da Banda Barquense e
da Banda Gandarense, bem
como as “espantosas sessões
de fogo, a cargo de Joaquim
Leitão Loureiro, desta vila, e
José António de Sousa, de
Oleiros”.
Na edição de 1924, teve
lugar aquela que foi considerada, até então, “a maior feira
do linho de sempre”.
As festas entram, depois,
num período de declínio,
“resumindo-se a uma feira
de alguns cortiços e venda
de gaitas de barro na rua”, o
que leva a Câmara, em 1932,
num esforço para as reerguer,
a atribuir-lhes a designação
de Festas do Concelho. Nesse
ano, organizadas pela Assembleia, são consideradas,
uma vez mais, “as maiores de
sempre”, “o entusiasmo durou
até altas horas da noite” e
foi inaugurado, no dia 23, o
abastecimento de água à
vila a partir de uma captação no Monte de Santa Rita.
Como única nota negativa, a
organização teve um prejuízo
de...800 escudos.
O ano de 1935 assistira,
pela primeira vez, à realiza-

ção de um grande cortejo
regional, “com prémio para o
melhor gado e traje”, para o
qual “as moçoilas das aldeias
se preparam com grande
afinco, embora com alguma
vergonha”, e de uma serenata
no rio Lima, tendo sido convidado a assistir o governador
civil do distrito.
Em 1939, um facto atesta
a grande importância da
Romaria. Tendo a guerra civil
espanhola terminado, apenas,
alguns meses antes, a 1 de
Abril, a Câmara consegue que
o governo autorize a abertura
da Fronteira da Madalena
- Lindoso durante os dias de
festa.
Nesse ano, a 1 de Setembro, com a invasão da Polónia, tem início a 2ª Guerra
Mundial. Logo em 1941, “O
Povo da Barca”, a um mês da
romaria, faz “um grande apelo
à participação dos Barquenses nas suas festas, apesar de
serem tempos de desassossego e fome”.
A guerra irá condicionar a
edição de 1942, ano em que
houve “uma grande afluência
de espanhóis”, tendo a Electra
del Lima, um dos primeiros
empreendimentos hidro-elécricos portugueses, com barragem no Lindoso e centro de
produção em Paradamonte,
exigido que a electricidade,
em época de contenção,
fosse desligada à meia noite,
não cedendo aos pedidos
da Câmara para que fosse
desligada apenas à 1h30 da
madrugada.
As festas de 1944 serão
marcadas pelas comemorações dos quinhentos anos da
instituição da freguesia de S.
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João Baptista de Ponte da
Barca. A serenata no rio Lima
contou “com dezenas de barcos profusamente iluminados”.
Em Agosto de 1945, “O
Povo da Barca” afirma categoricamente que as festas de
S. Bartolomeu “são das maiores do país”.
Dando voz a um aspecto que ainda hoje marca as
festas, escreve-se, em 1947,
que “a alegria do povo é que
importa; as ornamentações e
o programa são paisagem”.
Curiosamente, no que ao
programa diz respeito, um dos
destaques desse ano foi uma
demonstração pública das
“máquinas eléctricas SIMAR,
maravilha da indústria suíça”.
Em 1948, são asperamente
criticadas as ornamentações,
pela sua falta de qualidade,
escrevendo-se que “ o senhor
Constantino Lira, seu responsável, convenceu-se que estava
numa festinha de aldeia”.
Nas festas de 1950, foram
inaugurados o edifício das
repartições públicas, conhecido na Barca como o “edifício”
e que hoje alberga a Câmara
Municipal e o Bairro Municipal. Durante as inaugurações,
o hino nacional foi cantado
pelo Orfeão Barquense. “Nem
a chuva, que caiu no dia 23 à
noite, esmoreceu a alegria do
povo”, escreve-se no “Povo
da Barca”. Ainda nesse ano,
voltou a realizar-se a procissão, o que não sucedia há
mais de 30 anos.
Em 1952, “por determinação superior”, não se realizou a feira do gado, um dos
números mais tradicionais e
que, em anos anteriores, tinha
chegado a contar com a

participação de “500 juntas
de bois”.
1954 é, em minha opinião,
o ponto mais alto da longa
história do S. Bartolomeu. O
comércio e a Câmara não se
entendem para formar uma
comissão, oficialmente não há
festas, mas, no dia que a tradição impõe, o povo veio para
a rua, festejou, simulou sessões
de fogo, a GNR interveio,
prendeu pessoas, mas a festa
realizou-se numa espontânea
e comovente manifestação
de amor pela romaria. Sem
programa e sem ornamentação.
Em 1958, organiza-se,
pela primeira vez, um cortejo
denominado etnográfico recorde-se que, em anteriores
edições, se tinham já realizado
desfiles de gado e do traje que será reeditado nos anos
80.
Na década de 60, começam a ganhar importância a
corrida de cavalos, sobretudo o trote travado, os bailes
populares (em 1960, actuaram
o conjunto Tony, de Viana
do Castelo, e o conjunto
Barquense e vocalistas) e há
um investimento nos aspectos
mais característicos como os
cantares ao desafio. Em 1968,
chega mesmo a realizar-se,
curiosamente no dia 24 e à
tarde, um desfile de rusgas
que, reeditado noutros moldes, mais de 20 anos depois,
se tornará no autêntico ex-libris da romaria.
Mas esses são, também,
anos marcados pela actuação de grandes Bandas de
Música : a da GNR e a da PSP,
em 1967 (ano em que as festas se realizaram de 20 a 27 de
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Agosto!), e a da Força Aérea
Portuguesa, em 1968, e pela
realização de iniciativas muito
marcadas pela época como
o concurso de vestidos de
chita que ocorreu em 1960.
Na década de 70, com
a emigração, o aumento do
nível de vida e o incremento
dos transportes, a romaria
perdeu um dos seus aspectos
mais peculiares - o facto de
durar toda a noite, visto que
as pessoas das freguesias do
concelho e das diferentes
localidades do Minho, não
tendo meios para regressar a
casa, permaneciam na vila
do primeiro ao último dia das
festas.
Hoje, principalmente por
via do ressurgimento das rusgas, as noites de S. Bartolomeu
voltaram a ser inigualáveis de
animação e alegria.
Recordemos, a propósito, a etimologia da palavra
“romaria”. “Romaria” significa
pequena Roma ou imitação
de Roma. Idealmente, todos
os católicos, pelo menos uma
vez na vida, deveriam deslocar-se à sede da cristandade.
Na impossibilidade de o fazer,
essa deslocação era substituída pela ida à romaria. Muitas
vezes, os santuários situavam-se em locais ermos – daí a
designação de ermidas – e
tinham, anexos, quartéis para
albergue dos peregrinos,
nomeadamente, durante as
novenas (os homens dormiam
no piso térreo e as mulheres,
para maior protecção, no
primeiro andar). Desde sempre
estas festividades associaram
a componente religiosa a um
forte e catártico cariz profano
de celebração colectiva.

No caso da romaria de S.
Bartolomeu, que ocorre ente
19 e 24 de Agosto (a data da
festa não é móvel nem se ajusta a conveniências de fins de
semana) e dada a ausência
de transportes, como referi,
as pessoas deslocavam-se de
outras localidades a pé e passavam na rua as várias noites
das festividades cantando e
dançando.
Eram as célebres rusgas
compostas por tocata de
concertina, bombo, ferrinhos,
reque, gaita de foles, viola…
que incentivavam cantares
ao desafio, danças como a
chula velha, a cana verde ou
o vira, temas do cancioneiro
tradicional minhoto ou que a
própria romaria ditou: “A 24 de
Agosto/é o São Bartolomeu./
Menina fuja ao seu pai/que eu
também fujo ao meu!”.
Essas rusgas conferem
hoje, mantendo, embora de
forma mais organizada, uma
desconcertante espontaneidade, à noite de 23 de Agosto
um carácter único entre as
grandes romarias minhotas
com centenas de concertinas, rodas de dança e duelos
de cantares ao desafio pelas
diferentes ruas da vila.
Estes milhares de pessoas,
num espírito de incontida
euforia, repetem, no fundo,
gestos, palavras e emoções
centenárias, elos na cadeia
de uma tradição que se tem
tornado cada vez mais viva e
que, com certeza, por novos
séculos se prolongará.•

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. de Comunicação e Imagem
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fotografia: Amin Moshrefi

COVID 19
não contamina
a criatividade
António Costa Guimarães
Dep. Comunicação e Imagem
Fazer de uma máscara
um veículo de publicidade,
focada em grande plano pelas câmaras de televisão, era
impensável há nove meses.
Mas agora acontece todos os
dias. Eu vi, tu percebeste, ele
observou, nós constatamos,
vós apreciastes e eles celebraram.
Vender merchandising
solidário – através do www.
uncanceled.com — em prol
de tanta gente que ficou sem
emprego com o cancelamento de espectáculos. É possível.
Eu vi, tu percebeste, ele observou, nós constatamos, vós
apreciastes e eles celebraram.
São apenas dois exemplos
da criatividade que não foi
suspensa pela pandemia.
Ver como, na cidade de
Guimarães, os Nicolinos leva-

ram a criatividade ao rubro,
escondendo o “enterro” do
Pinheiro da curiosidade de
todos os vimaranenses, é outro
momento elevado da capacidade humana.
Fizeram-nos às primeiras
horas da madrugada de 30
de novembro de modo a
que os momentos altos desta
celebração fossem realizados,
enchendo o mítico Largo da
Oliveira com centenas de
bombos enquanto o confinamento permitia. Não pôde
ser à noite? Então, decidiram,
através da redes sociais, o
estrondo ouve-se até às 13
horas de Domingo, dia 29
de Novembro. Eu percebi, tu
viste, ele percebeu, nós apreciamos, vós aplaudísteis e eles
celebraram.
Fecham os restaurantes,

então a Câmara de Famalicão criou uma rede de transporte das refeições a casa dos
consumidores. É criatividade
que a pandemia não suspendeu. Eu vi, tu percebeste, ele
observou, nós constatamos,
vós apreciastes e eles celebraram.
Suspender é o verbo mais
conjugado desde o início da
pandemia da Covid a 19 desde março, em Portugal e por
quase toda a Europa. O uso
da máscara transformou as
nossas vidas num diário, triste
e penoso carnaval que nunca
imaginámos viver. A separação ou distância física tornou-se regra que agoniza a intimidade e a convivência. Eu vi, tu
percebeste, ele observou, nós
constatamos, vós apreciastes
e eles celebraram.

Mas esta Covid tem de significar ausência ou suspensão
de festa?
Não. Mais que uma era
de carpideira, é tempo de
invenção.
Após crescimento em 2019,
o turismo sofreu com o isolamento social imposto pela
pandemia mas, após o susto
e o medo iniciais, as empresas
de festas e decorações buscam alternativas para amenizar prejuízos.
Eu vi, tu percebeste, ele
observou, nós constatamos,
vós apreciastes e eles celebraram.
A recepção de diplomas
escolares pode continuar a ser
festiva, através de transmissão
ao vivo do recebimento dos
certificados para os pais, transformando a comemoração
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simples num momento memorável. A transmissão online tem
direito à beca, roupa de festas
para os convidados virtuais e
muitas fotos para lembrar a
experiência única do conclusão da jornada académica.
O resto — comes e bebes – foi
feito por empresas de entrega
ao domicílio dos convidados.
Mas como reunir os amigos
e fazer aquela festa não é
recomendado por enquanto,
para manter as comemorações de datas importantes e
não deixar “passar em branco” aniversários, casamentos e
formaturas, as empresas especializadas em festas montam
estratégias para levar mais
alegria aos festejos em casa.
As empresas estão a criar
formas para manter o seu funcionamento com novas ferramentas e empregados formados para os novos tempos e as
novas necessidades.
Umas procederam à
criação de um ‘voucher’, que
permitiu o adiamento das
festas planeadas, sem valores
adicionais, o que impediu pelo
menos 60% dos cancelamentos em relação a quantidade
total dos clientes previstos
para o primeiro semestre do
ano.
Após o primeiro mês de
paralisação, novas ideias
surgiram, como pacotes de
festas menores e com custos
reduzidos, levando-os até a
casa dos consumidores com
toda a segurança. O mobiliário e a decoração são higienizados ao chegar a casa dos
clientes, sem contacto físico e
com todo cuidado para levar
mais alegria para as famílias
mesmo em tempos difíceis de
isolamento.
Apesar da quebra nos

negócios prevista para este
ano, o treino dos funcionários aumentou o número de
atendimentos diários, e a
procura durante a pandemia
superou as expectativas, após
a divulgação dos pacotes de
serviços por meio do Instagram e Facebook.
Alguns criaram kits de
decoração de festas com
entrega e recolhimento ao domicílio com preços acessíveis e
diversos conforme as bolsas.
Os atendimentos são realizados com toda a segurança
com o uso de máscara, luvas,
touca e protecção nos pés,
além da frequente utilização
de álcool para higienizar os
produtos embalados antes da
entrega.
Cada vez mais pessoas
trabalham para se reinventar,
através dos atendimentos no
ambiente virtual, por enquanto, por meio do whatsapp
e os pagamentos por meio
de transferência bancária.
(https://catracalivre.com.br/
criatividade/noivos-usam-criatividade-para-se-casar-durante-pandemia/)
Durante a quarentena
é possível encontrar novas
formas de comemorar com
família e amigos.
Nunca foi tão estranho
comemorar um aniversário.
Agora, durante a pandemia, o
grande presente que qualquer
um queria é receber a sua
família e amigos por perto,
para dar um abraço apertado e comemorar mais um
ano de vida. Mas enquanto
isso não é possível, todos os
‘aniversariantes pandémicos’
vão arranjando um jeitinho
para comunicar e celebrar o
aniversário — até aqueles que
não são tão chegados numa

festinha.
Logo de caras, a primeira ideia para uma festa em
tempos de isolamento é uma
reunião online. Depois da ligação agendada, basta esperar
para fazer aquele brinde com
o parente ou amigo do outro
lado da tela. Mas já existe
quem vai muito além, que
faz questão de demonstrar o
grande amor pelo outro e, literalmente, colocar na caixa de
som para todo mundo ouvir.
Isso pode ser feito com um
avô de 80 anos. No dia aprazado pode ter uma surpresa
dos filhos, filhas, noras, genros
e netos, um altifalante pode
chamar pelo seu nome e cantar-lhe parabéns. É uma boa
alternativa se ele foi digitalmente excluído.
Quando chegar à janela,
família pode estar lá em baixo,
todos de máscara e uniformizados com a camisa do Sporting de Braga ou do Benfica,
ou do Porto ou do Vilaverdense, ou do Amares, conforme o
clube do seu coração e uma
banda sonora que ele mais
admira.
Pode ser ainda mais
surpreendente se, durante a
manhã desse dia, ninguém lhe
telefonar e ele começa a pensar que todos se esqueceram.
A uma hora concertada,
mas não convém que o avô,
ou o pai ou a mãe, desesperem, todos aparecem cá em
baixo a cantar os parabéns,
com umas músicas com que
eles se identificam. Eles até
podem esatar a dançar ao
som das músicas ou bandas
predilectas.
As redes sociais dos membros da família podem ampliar
a festa dele(s) a dançar à
varanda, permitindo receber
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centenas de felicitações de
pessoas que ele nem conhecia.
Os mais novos podem ter
outras ideias criativas como
um carro de mensagens
sonoras — como aqueles que
anunciam campanhas dos
hipermercados — é uma nova
forma de negócio que pode
prosperar para quem tiver capacidade de investimento.
Outro serviço com boas
provas em tempos de isolamento é o da encomenda
e entrega de bolos e kits de
aniversário. As empresas podem criar um canal único de
serviço para garantir que não
falte um bolinho durante os
parabéns online.
Porque não fazer também
uma comemoração especial
para quem acabou de nascer, à saída do hospital, claro,
tudo à distância.
Os familiares do bebé podem organizar uma caravana
da família para acompanhar
o trajeto dos pais de primeira
viagem até em casa. A surpresa pode ser enriquecida com
com cartazes, bolas penduradas nos carros e um buzinão
entusiasmado. Para completar
a comemoração, pode-se
fazer um direto — através das
redes sociais — para mostrar aos amigos e família do
pequeno a celebração do seu
nascimento.
O importante é nunca
desistir do caminho, sendo
obrigação encontrar soluções, alternativas para estas
situações. Não podemos ficar
resignados às consequências da pandemia. Temos de
obedecer às orientações da
saúde, mas dentro das limitações ser capazes de inventar
soluções.•
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OPINIÃO…
falemos da TER

Habeô= TER… não,
não peroremos sobre a etimologia do verbo, mas tão só do
valor intrínseco que o mesmo
poderá aringir.
Isto porque quando folheei
uma TER e me apercebi do
valor que a mesma acumulava, logo me assaltou o desejo
de possuir alguns números
como acervo e suporte de
bem estar com informações e
para preenchimento de vazios
e outras lacunas.
A TER é mesmo alimento
de criar água na boca com os
neurónios a saltitar de desenfado. Não só pelo seu porte
gráfico como, de igual modo,
pelo seu singular conteúdo
cuja altivez me traz de imediato, potencial e consistente de
formas simples, ténues, mas de
solidez incomum, pensamentos profundos. – Daí a preciosidade da TER. Precisava de

ter um pouco de Armando
Alves, esse ímpar artista do
grafismo nacional e, porque
não também do singular e
um dos muito poucos excepcionais críticos literários Óscar
Lopes que, para além de uma
escrita escorreita e profunda,
também era sensível para dar
opinião ao seu alto valimento como obra graficamente
especial, de escrita por demais correta, de ortografismo
saudável e de aureo rigor,
com natural contribuição para
enriquecimento do Ser.
A TER é uma rara e preciosa revista que nos leva sempre
a arranjar um local para a colocar, por muito pequeno que
seja o apartamento. Ela é e
será sempre, prioritariamente,
um bem de consulta para os
docentes e discentes dos estabelecimentos de ensino que
a editam mas, por extensão,

fotografia: Umberto Cofini

22

DESTAQUE

também para toda a gente
que além do ser, também o
são porque têm propensão
para TER. E aqui aparece-nos
o magistral artigo desse Ímpar
humanista que dá pelo nome
de Fernando Nobre, escrevendo na TER que SER é humanidade, consciência social, livre
arbítrio, liberdade, igualdade,
fraternidade, solidariedade,
cultura, empatia, sensibilidade, preocupação ambiental, ecumenismo,tolerância,
reciprocidade, aceitação e
preocupação pelo outro. É, é
das grandes e, como sempre
e só pelo ser, das maravilhosas
palavras que o elevam. Em
todos os números que li, vi sóis
e alamedas a sugerir espaços abertos a todo o tipo de
respirações, onde qualquer
ilha humana – como Ser livre,
único e diferente – poderá
colocar e receber assuntos
de razão e sentimentos como
mantimento existencial, com
um atrativo grafismo de
requinte, bom gosto e de singular criatividade, paginação
cuidada de sucessivo interesse
e ainda a particularidade de
duas revistas em uma. Penso
que o papel seja “couchet”
de espessura e brilho ideais,
valorizando não só a criativa
impressão, ressaltando de
sobremaneira todo o offset.
E neste desfilar de incipiências da minha parte,

ocorre-me agora esse mestre
de neuro-ciências Damásio a
sublinhar as virtudes prestativas
do afecto e da razão, juntamente com emoções que a
Ter nos dá e sentimos, valorizando o nosso estar. Então sim,
eu a Ter alguma conhecência
de tais matérias, naturalmente
que esta opinião teria outro
aprofundamento valorativo.
Nesta perspectiva, a TER
lembra e aprofunda especialmente tais estados de sentimentos humanistas.
Bom, voltando atrás ao artigo do humanista médico da
AMI e noutro contexto onde o
jogo se altera, poderá o Ter ser
diverso do Ser mas talvez análogo na positividade. Ter realidade do tempo que passa
para não ter ilusão; facilidades
de imaginar os céus sem estrelas e desta forma a aparência
não será a preferível mas terá
a nebulosidade dos tempos
que passam; a ganância será
substituída por uma ambição
humana que leve a pessoa a
não desistir mas e apesar de
tudo, a continuar na prolongação da corrida que será
contínua e totalmente diferente da maioria dos desistentes,
embora e por formação, tolerante com os mais frágeis psicossomáticos. A sua força de
vontade e prática nada têm
de leve e esporádico; é contínuo, contagioso preferencial

em colectivos, disseminado
permanentemente por gentes.
Daí a sua esperança permanente numa colectividade
melhor, de forma comunitária
do tipo do sol ser para todos.
Resumindo e concluindo é
para dizer simplesmente que
o ser para tudo poderá ser
igual ao ter. A TER, assim vem
caminhando a espalhar pelos
mais variados chãos o melhor
ser para que desague melhormente no Ter.
Nos últimos tempos aqui
e acolá vou ouvindo apreciações menos favoráveis ao
ensino, mas também aqui e
acolá compensações positivas
vão aparecendo. E isto é tão
salutar como “adubo” satisfatório para a nossa vivência.
Num dos números da TER,
aparece-nos um texto que
é tão simplesmente a tradução do meu muito breve
entendimento do Ter. Como
texto editorial lemos o título
INCOMING & OUTGOING e
em subtítulos- Promover o
Capital Profissional e Pessoal
– Potenciar a Investigação e
Desenvolvimento – Fomentar a
Internacionalização. Num simplex muito redutor, explica-nos
que, num contexto de ensino
superior, o know how técnico
e as ferramentas recebidas
contribuem para o desenvolvimento pessoal, com o intuito
de ser aplicado e replicar na
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prática profissional; que a produção científica é o outcome
que mais espelha a necessidade de um investigador absorver conhecimento e partilhá-lo
com toda a comunidade
científica e daí o cruzamento
de saberes na aldeia global é
por demais importante para a
inovação e desenvolvimento.
E por isso “somos o que recebemos e damos o que somos”. As instituições do ensino
superior devem pautar-se por
este movimento de entrada e
saída.
Este editorial é da responsabilidade da Doutura Mafalda Duarte, elemento responsável pela direção do ISAVE.
Com este pequeno reflexo de um editorial, dá para
perceber o desassossego dos
responsáveis do Estabelecimento de Ensino e que não há
lugar à estagnação, à rotina,
mas a um movimento com
o objectivo permanente de
atingir o melhor ensino.
Aproximo-me do terminus
com uma citação do invulgar
Prof. Jorge Olímpio Bento: “a
formação não é tudo, mas
sem formação tudo é nada. –
Gosto de saber que faço parte do mundo, por isso estudo”.
A TER é um testemunho. Por
isso colecciono.•

Júlio Cardoso
Ator, Encenador
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Paula
Fernandes
Celebrar a 40ª edição da Revista TER faz do tema Celebrações a mais justa homenagem a este meio de comunicação
enquanto repositório de memórias, ambições e sonhos desta
comunidade educativa à qual me orgulho me pertencer. E,
como toda a História se faz de memórias, relembrando o passado, para agir no presente e projetar o futuro, um “zapping”
pelas 40 revistas comprova a legitimidade da revista TER para
assumir o seu lugar como um dos documentos históricos imprescindíveis do Grupo Amar Terra Verde (EPATV e ISAVE).
Não tendo estado ligada à sua produção direta desde os
primórdios, tive sempre uma posição de análise construtiva, e
mesmo crítica, de forma a que se tornasse “a melhor revista do
mundo…”. Contudo, por força das circunstâncias, vi-me envolvida na sua coordenação editorial, por dois períodos, o que
significa, em termos práticos, a responsabilidade de escolher o
tema, selecionar os convidados, monitorizar timings de entrega
de artigos a nível interno e externo, selecionar fotos, corrigir
textos, controlar a gráfica… e sobretudo garantir que a data
prevista da sua saída seria cumprida!...e nem mais um dia!!!!
Se me dissessem que iria dedicar muitos dos meus dias
a um projeto deste género, diria que tal tarefa se afiguraria
impossível! Sempre fui uma pessoa de “números” e, no que diz
respeito à escrita literária e à sensibilidade artística, sempre as
reduzi ao essencial.
Hoje, só posso agradecer à Revista TER o ter-me permitido
aprender, crescer e desenvolver aptidões desconhecidas e,
sobretudo, as maravilhosas e inesperadas vivências com seres
humanos que, face ao apelo de um artigo e /ou de uma participação na revista TER, deixaram marcas indeléveis na pessoa
que hoje sou.
E foram muitas; e algumas que, pela sua notoriedade
social, surpreenderam pela forma humilde e despretensiosa
como responderam de imediato ao apelo da Revista TER. A
este respeito, não posso deixar de destacar personalidades
como a Drª Maria de Jesus Barroso, D. Manuel Martins, Bispo
de Setúbal, Frei Bento Domingues OP, Dr. Almeida Santos…
entre muitos outros, tais como membros do Governo e de
serviços públicos e privados de relevo, que seria fastidioso,
agora, nomear, mas a quem não posso deixar, neste momento de celebração, de agradecer. Não posso, ainda, deixar de
mencionar os Editoriais do diretor geral, Dr. João Luis Nogueira,
que foram e são um instrumento de reflexão, de crescimento
pessoal e profissional, pela sua acuidade e sentido de oportunidade, para quem os souber ”interpretar” nas entrelinhas.
E, como em qualquer percurso há sempre um momento
que nos marca de forma profunda; e se têm passado, então,
13 anos desde o primeiro número, também foi a revista TER
nº 13 que mais me inquietou e influenciou, desde a sua capa
inédita, ao editorial e à profundidade dos textos escritos pelos
colaboradores desse número.
Hoje, a edição e monitorização da Revista TER é responsabilidade de um grupo de pessoas com formação técnica
e qualificada que são prova da sua evolução e atestam um
espírito de crescimento que assegurará, com toda a certeza,
a sua continuidade por mais 40 edições, a sua capacidade de
perdurar, perseverando e inovando, no futuro.
Por mim, continuarei à disposição para contribuir com o
que aprendi e para, com toda a minha alma, continuar a
fazer deste projeto da Revista TER ….o nosso projeto! •

José Carlos
Dias
Ao longo dos 12 ano de existência, organizados em 40
edições, a Revista Ter tornou-se uma referência das revistas
escolares e uma plataforma de difusão de conhecimento.
Contribuído para o desenvolvimento da educação, ajudando a estabelecer e a aprofundar o diálogo entre culturas,
saberes e a qualificar o debate público sobre diversas temáticas científicas, educativos e sociais. É, também, o veículo
de divulgação do conhecimento, trabalho e atividades da
Escola Profissional Amar Terra Verde, possibilitando, desta
forma, a toda a comunidade educativa expressar-se e dar a
conhecer o que melhor se faz dentro de uma escola.
Aqui todos nos encontramos, direção, professores, alunos,
auxiliares e demais membros da comunidade educativa,
para dar voz e deixar para a posteridade os factos e acontecimentos marcantes da vida da nossa escola.
Em relação ao futuro, espero que consiga repetir o número 40 várias vezes, pois a qualidade e o trabalho ao longo
destes anos de existência garante um futuro brilhante para a
nossa revista. •
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Fátima
Pimenta
Sara
Vale
A Revista TER assinala a sua 40ª edição com o tema
celebrações.
Celebrar, numa pesquisa rápida, significa comemorar, trazer à memória, recordar.
Na verdade, não há comemoração sem memória…ou melhor, comemorar é, acima de tudo festejar
a memória.
A revista TER nasceu no início de 2008, da vontade
de a Escola possuir meios de comunicação privilegiados com a comunidade. O nome da revista surgiu
como que de uma necessidade, de um propósito de
vida: TER.
TER num sentido global: TER conhecimento, TER
competências, TER experiência, TER espírito empreendedor, TER saúde, TER educação ambiental, TER igualdade de oportunidades, TER solidariedade... é o que
pretendemos sintetizar quando falamos em TER ensino
profissional.
Este sonho de abarcar várias temáticas e de fazer
mais do que uma revista de escola trouxe à revista TER
muitos e valorosos contributos ao longo destes treze
anos e destas quarenta edições.
Todos os colaboradores da revista TER fizeram este
projeto crescer, fazem parte desta memória, e, consequentemente, são parte desta celebração.
É aí que também me incluo, não desde o primeiro
número, mas antes do primeiro número, num desafio
que partilhei com a Fátima Pimenta, que deu forma e
beleza às ideias que foram sendo compiladas e que
criou o logotipo da revista, que não perdeu atributos
nestes 13 anos. Este projeto fez de duas desconhecidas, duas amigas e, não fosse a dimensão que tem,
teria valido só por isso.
Nesta sucessão de escolhas de ir e vir que é a vida,
assisti ao desenvolvimento e natural evolução da revista TER com carinho e respeito.
Hoje, a revista TER já não é um projeto à procura
da sua identidade, é a Escola que somos e a Escola
que queremos ser, é o caminho que fizemos e o roteiro
até à próxima etapa.
Acredito que esta é a alma da revista TER e que as
memórias nos ajudarão a construir o futuro.
Encerro também na memória os meus afetos. Gratidão é o que fica no coração e une para sempre as
partes. •

Em 2008, quando aceitei o convite da minha colega e amiga Sara Leite para integrar este projeto,
da Revista TER, foi com muito carinho que o agarrei
como “meu”.
Foram 15 edições e mais algumas capas, às
quais dediquei todo o meu saber, a esta instituição
que me recebeu em 2007 e da qual tenho orgulho
em fazer parte.
A TER, como já foi referido, além de um projeto
da escola, foi um projeto muito nosso.
Fazer parte deste projeto, significava depois de
um nome, dar-lhe forma. E foi o que aconteceu…
Da palavra surgiram as ideias, e era importante
abraçar a escola, a nossa escola, à qual dedicamos a maior parte do nosso tempo.
TER, escola, ensino, educação, esperança, escolhas, emoções, experiências, foram as palavras que
deram origem ao logotipo que até à data, nunca
sofreu qualquer alteração.
Era e foi sempre muito importante abraçar tudo
o que podemos dar e receber, seja qual for a forma
de o fazer. O abraço do T e do R ao E.
E num momento como o que atravessamos, e
no qual estamos privados de abraçar como gostaríamos, vamos continuar abraçar este projeto com
palavras, imagens e dedicação. •
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GENTE

Helena
Sousa

47 anos, Professora de Psicologia e Área de Integração
e Formadora no Centro Qualifica, há 19 anos
COR: Preto
COMIDA: Cabrito e Leitão Assado
LEMA/ CITAÇÃO: “Só existem dois dias no ano que nada
pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama
amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar,
fazer e principalmente viver.” Dalai Lama
DESPORTO: Caminhadas
CLUBE: O Glorioso Benfica
AMOR: A minha família
SAUDADE: Tantas do meu pai, do meu irmão, do meu sogro…
PALAVRA: Gratidão
DESEJO: O Euromilhões dava muito jeito… não só para mim,
mas seria muito feliz se pudesse ajudar alguns amigos.
MÚSICA: Bryan Adams - “ Everything I do ( I do it for you)”
FILME/SÉRIE: A Vida é Bela, de Roberto Benini
LIVRO: Orgulho e Preconceito, de Jane Austen
HOBBY: Quando tenho tempo, adoro fazer ponto de
cruz e ler
OBJETIVO DE VIDA: Ser feliz e tornar felizes os que
me rodeiam.
AUTODEFINIÇÃO: Amiga
SEGREDO: Essa agora...!!! Não tenho.
MEDO: De perder quem amo
TOMAR CAFÉ COM… os meus amigos e a
minha família do Centro Qualifica
QUAL É A SUA IDEIA DE FELICIDADE PLENA?
Ter saúde, amor e trabalho
QUAL É A SUA MAIOR EXTRAVAGÂNCIA?
Satisfazer os desejos/ pedidos dos meus
filhos.
QUAL É A SUA ASNEIRA FAVORITA?
Adorar chocolate… e as loucas
conversas com a minha família
Qualifica.
QUAL CONSIDERA SER A SUA MAIOR
CONQUISTA?
Ser mãe de duas crianças extraordinárias que me enchem de orgulho.•

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
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MICROSOFT TEAMS

Professores
recebem formação
Nos dias 9 e 10 de setembro os professores da
Escola Profissional Amar Terra Verde realizaram
uma formação de capacitação no ambiente OFFICE 365 para a utilização da ferramenta Microsoft
Teams, num contexto de educação. Embora seja
já uma plataforma utilizada por toda a comunidade educativa, esta formação teve como objetivo
dar aos professores a oportunidade de tirar melhor
partido das potencialidades desta ferramenta em
ambiente de sala de aula. Neste ano letivo, todas
as turmas do primeiro ano funcionarão como caso
piloto, em que todos os conteúdos e estratégias
pedagógicas estarão inseridas no iPad (que foi
atribuído a todos os alunos do primeiro ano), acabando definitivamente com a utilização de papel
em contexto de sala de aula.

CONSTRUINDO UMA EUROPA
À NOSSA SEMELHANÇA

Participação no
evento #SOTEU 2020
Dois alunos do clube europeu/ Escola Embaixadora da
EPATV participaram, a convite da CIED Minho, numa videochamada onde se desenvolveu um debate sobre assuntos
europeus, na qual se partilharam as primeiras impressões e
reações ao discurso da presidente Ursula von der Leyen sobre
o Estado da União. Este discurso abordou os principais desafios
e definiu a sua visão para a União Europeia e lançou o mote
de discussão e partilha de ideias neste evento.

ESCOLA

29

REGRESSO ÀS AULAS

A felicidade
de saber fazer
e saber ser
“Sejam felizes” — foi o apelo do Diretor Geral da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) na receção aos novos
200 alunos que iniciaram os seus estudos
no dia 17, na presença dos Diretores de
Curso e de Turma.
As sessões de receção foram divididas este ano pelos vários espaços da
EPATV e em horários diferenciados, respeitando as diretivas da Direção Geral
de Saúde para as escolas, baseadas nas
três regras fundamentais, sublinhadas por
João Luís Nogueira: uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento físico.
Quanto aos cursos, O Diretor da Escola destacou que “é tão importante saber
fazer como saber ser”, salientando a
necessidade dos pais acompanharem os
seus filhos, agradecendo-lhes a escolha
que fizeram nesta escola que lhes oferece competência dos professores para
ajudar os seus filhos a serem melhores
profissionais e melhores cidadãos.
Os diretores de curso e de turma
receberam os novos alunos, acompanhados dos encarregados de educação, dos cursos que a EPATV ministra
este ano, com destaque para os novos:
Curso Técnico Profissional de Cabeleireiro, Animador Sociocultural e um EFA em
Cozinha/Pastelaria.
Às 9 horas foram recebidos os novos
alunos dos cursos de Eletrotecnia, Mecatrónica Automóvel, Frio e Climatização e
Esteticista/Cabeleireiro. Uma hora e meia
depois, foram recebidos os “caloiros” de
Produção Metalomecânica, Multimédia,
Animador Sociocultural e Técnico de
Cozinha.
Nestas sessões, os responsáveis
lembraram os discentes que, além das

capacidades profissionais, a EPATV
pretende formar jovens mais solidários,
pessoas mais criativas e tolerantes, antes
de explicar como funciona a avaliação
modular dos cursos profissionais que
oferecem aos finalistas um certificado de
nível IV e acesso ao ensino superior, com
a conclusão do 12.º ano.
A componente de formação em
contexto de trabalho nas empresas, no
fim de cada ano letivo é outra das vantagens destes cursos, que fecham com
uma PAP — Prova de Aptidão Profissional.
Os alunos foram elucidados sobre as
funcionalidades do Cartão Digital do
Aluno, a bolsa de material escolar (entre
163 a 36 euros) — conforme os escalões
—, o subsídio de alimentação, de transporte, o limite de faltas e intenso diálogo
com os pais.
Este ano, a EPATV entrega aos alunos
do primeiro ano um iPad de modo a reforçar o uso das TIC’s na aprendizagem
pelo que “não é um brinquedo, mas
uma ferramenta de trabalho que devem
usar com todo o cuidado”. Estes iPad ‘s
foram distribuídos durante a semana do
dia 28 de setembro, na jornada celebrativa dos 27 anos da EPATV, “significam
um investimento da EPATV e uma prova
de confiança nos nossos alunos”.
A sessão fechou com um alerta para
a leitura do regulamento Interno e do
Estatuto do Aluno e o destaque que esta
Escola — inclusiva — dá aos jovens com
Necessidades Educativas Especiais, aos
quais é oferecido um “acompanhamento pessoal”.
Este novo ano é caracterizado pela
aposta nas medidas sanitárias preventi-

vas, com a colocação de um túnel de
desinfeção à entrada da Escola, por
onde entram todas as pessoas e controlo de saídas mediante barreira digital
ou torniquete. As entradas para oficinas,
salas de aulas e serviços administrativos
são diferenciadas e está garantido o serviço de refeições e de bar para todos os
elementos da comunidade educativa.
Sandra Monteiro explicita que se
“criaram circuitos, se reorganizaram os
espaços, os grupos de aprendizagem e
os horários dos professores e dos alunos,
de modo a garantir, em contexto de
sala de aula, o cumprimento das normas
de higienização e o adequado distanciamento social para a realização das
aulas presenciais”.
“Estamos preparados — prossegue
Sandra Monteiro — para enfrentar qualquer regime de ensino presencial, misto
ou à distância. Para o regime à distância, a EPATV dotou-se de novos equipamentos tecnológicos, entre os quais iPad
‘s para os alunos, para que estes possam
acompanhar as tarefas escolares, a
interação e a partilha de materiais de
apoio às aprendizagens das plataformas
do OFFICE 365, Schoology, Socrative, já
utilizadas na EPATV há alguns anos”.
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) foi criada em 1993, é uma
instituição de natureza privada com
estatuto de utilidade pública e goza de
autonomia pedagógica, administrativa
e financeira. A tutela científica, funcional
e pedagógica é do Ministério da Educação. A EPATV possui uma população escolar de cerca de 500 alunos distribuídos
por 28 turmas de cursos de formação
profissional.
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27 ANOS DE EPATV:

Equidade não consta
do dicionário do poder político
A distribuição de iPads aos cerca de
200 “caloiros” e de Equipamentos de Proteção Individual contra a Covid a todos
os 700 alunos, assinalou no dia 28 de setembro os 27 anos da Escola Profissional
Amar Terra Verde (EPATV).
Esta escola dirigida por João Luís Nogueira, apesar das limitações sanitárias,
não ignorou a sua dimensão solidária, a
atitude de gratidão e reconhecimento
do mérito, não deixando nenhum jovem
sem acesso às novas tecnologias, homenageando quatro professores com 20
anos de serviço e entregando diplomas
e prémio financeiro aos melhores alunos
do 9º ano (CEF) e do 12º ano.
O dia começou cedo com a Diretora
Pedagógica, Sandra Monteiro, a distribuir
iPads aos novos alunos do Curso Técnico de Frio e Climatização, numa ação
que se estendeu a todos os cursos. De
seguida, foi feita a distribuição de kits de
proteção individual contra a Covid (com
máscaras e álcool gel), ao longo da
manhã, num investimento da ordem dos
cem mil euros, sem qualquer ajuda do
estado que paga os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) das escolas
públicas.
Ao almoço, o Diretor Geral da EPATV
manifestou-se disponível para continuar
a lutar “contra o maldizer, a inveja, o
analfabetismo e a miopia política” de
um “poder político que não tem equidade no seu dicionário”, dotando a escola
com “melhores equipamentos e ferramentas e recursos humanos”.
“Os nossos alunos são cidadãos em
pleno direito, os seus pais pagam os
devidos impostos. Não pode haver uns
apoios para os alunos da escola pública
e nada para os alunos da escola privada

que presta um serviço público, garantido
pela Constituição da República Portuguesa” — garante o diretor Geral da
EPATV.
Como outro exemplo destas desigualdades, João Luís Nogueira lembra “a exclusão da EPATV em projetos de promoção do sucesso escolar, na ausência de
entrega de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), exigência de pagamento de IVA nos investimentos realizados no
combate a pandemia da Covid”.
No seu entender, “existem alguns que
precisam mais e a equidade não é dar
tudo a todos, mas dar a quem mais precisa”, sublinhando: “somos uma escola
de projeto, inclusiva. Eu sou apenas o
porta-voz porque tudo nesta escola resulta do trabalho de todos. Lidamos com
pessoas e não com máquinas ou números. Respeitá-las nas suas diferenças e
nas suas vontades, envolvendo os alunos
na construção desta casa”.
Para João Luís Nogueira, é a “partilhar
que nos superamos e é isso que os nossos
professores fazem”. Citando o prof. Carvalho Guerra, o Diretor Geral da EPATV
lembrou que a “qualidade é a diferença
e é nesta diferença, pelo que fazemos,
que somos julgados, e a diferença assenta no respeito”.
Dirigindo-se aos professores homenageados, João Luís Nogueira reafirmou:
“vós construístes este projeto”.
João Luís Nogueira escolheu Daniela
Azevedo (melhor aluna do nono ano
que agora continua no Curso Técnico de
Animador Sociocultural até ao 12º ano)
como o exemplo que define a EPATV
apostada em “superar todas as dificuldades que a vida lhe apresenta” para formar jovens “competentes e com valores,

através dos melhores professores”.
“Criei cinco Escolas Profissionais e
tenho a obrigação de saber onde dói”
e é por isso que a EPATV continua a ser
uma “escola de inclusão, de coesão
digital, de futuro com exemplos de boas
práticas, transmissão de valores e com
projeto” que passa por “saber o caminho, ser tolerante e equitativo”.
Sendo uma das maiores (700 alunos)
e melhores Escolas de Portugal (89%
de empregabilidade e 95% de sucesso
escolar), a festa dos vinte e sete anos de
vida celebrou a inovação, a segurança
sanitária, a confiança e a credibilidade confirmada junto dos jovens, pais e
encarregados de educação dos concelhos do Vale do Homem, num misto
de satisfação e alguma amargura por
não poderem estar todos os alunos nem
todos os professores e colaboradores.
As normas de saúde pública obrigaram a Escola a celebrar os seus 27 anos
sem ajuntamentos evitando um programa festivo com atividades gerais e maior
participação da comunidade e interação de projetos (envolvendo empresas,
autarquias e pais), como vem sendo
hábito.
Após a homenagem aos colaboradores com vinte anos de serviço à
escola (Nuno Silva, Américo Silva, Palmira
Moreira e João Martins), a quem foi distribuída uma serigrafia, foram entregues
os prémios de mérito aos melhores alunos
do passado ano letivo: Patrícia Dia (17.8
valores no curso de Cozinha/Pastelaria)
e Daniela Azevedo (T3 em Assistente
Administrativo).
O almoço comemorativo contou com
a colaboração dos alunos dos cursos de
Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar.
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WORLDSKILLS 2021

EPATV participa na
semana de treino
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), através da sua
docente Ana Luís Nogueira, participou na semana de treino do
Campeonato das Profissões “Worldskills Portugal”, onde os jovens
altamente qualificados competem entre si, em 27 profissões a
concurso.
Trata-se de uma iniciativa do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) que decorreu no Porto entre 28 de setembro
e 2 de outubro, tendo-se iniciado no dia 28 de setembro, em que
a docente da EPATV participa como jurada convidada.
Esta ação integra-se no estágio para Graz (Áustria), que acolhe a final europeia, onde participam os vencedores — jovens entre os 17 e os 25 anos — que concluíram ou frequentam o ensino
profissional e lhes permite realizar provas que simulam situações
reais de trabalho.
Estas provas visam testar as suas capacidades, rigor, competência e o domínio das técnicas e de ferramentas para o exercício da sua profissão. Este campeonato nacional acontece de
dois em dois anos e reúne os melhores da fase da pré-seleção
que disputaram entre si o título de campeão nacional em cada
profissão
Para a WorldSkills Portugal, esta representação nacional
ganha relevância acrescida num tempo em que a qualificação
dos nossos jovens se afigura como fundamental para combater o
cenário de excecionalidade em que vivemos.
Foi em clima de boa disposição e com palavras de reconhecimento e de ânimo que o Vice-presidente do IEFP, António Leite,
deu início à 1.ª semana de estágio para o Campeonato Europeu
das Profissões, EuroSkills Graz 2021. António Leite sublinhou que
“são os momentos difíceis que nos moldam”, reafirmando a convicção de que todos estarão à altura das provas que os esperam
nos próximos meses na Áustria e, daqui a um ano, em Xangai.
No último Campeonato Europeu das Profissões, Portugal ficou
na 8.ª posição entre 28 países europeus e confirmou que a nossa
formação profissional possui qualidade, preparando os jovens
para um mercado de trabalho global e competitivo. Por outro
lado, os jurados beneficiam com a aquisição de “know-how”
por via da partilha e contacto com os seus pares internacionais,
tornando esse conhecimento uma mais valia para as respetivas
entidades formadoras.
É neste contexto, ainda que num quadro de alguma incerteza, que este estágio de treino leva os concorrentes a dar o salto
entre as competências adquiridas por via da formação e as que
são exigidas num ambiente de competição, visando uma participação de excelência para Portugal.
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BONS HÁBITOS

Dia Mundial da
Alimentação
Atualmente dispomos de muito pouco
tempo e somos confrontados com uma
grande oferta de produtos alimentares,
muitas vezes acompanhada de campanhas de marketing muito agressivas e
apelativas, dificultando assim uma escolha correta e acertada sob o ponto de
vista nutricional. Dessa forma, é cada vez
mais importante saber ler corretamente
os rótulos nutricionais dos alimentos.
Neste contexto, a Escola Profissional
Amar Terra Verde assinalou o Dia Mundial
da Alimentação com todos os alunos
visando alertar toda a comunidade
escolar para as consequências de uma
alimentação desequilibrada na saúde.
O dia iniciou com todas as turmas a
visualizarem uma apresentação sobre a
importância da alimentação na saúde, onde se alertou para o excesso do
consumo diário de açúcar, sal e gorduras. Durante as atividades, os alunos da
EPATV assistiram à explicação da importância da análise correta dos rótulos dos

alimentos, podendo depois praticar os
conhecimentos adquiridos através da
análise nutricional de vários alimentos,
recorrendo a um descodificador de
rótulos que a EPATV forneceu a cada um
dos alunos.
Alertando toda a comunidade escolar para o abuso que a indústria alimentar faz do açúcar, na zona do bar da escola foi colocada uma mesa com alguns
dos alimentos escolhidos pelos alunos,
com a respetiva tabela nutricional e o
açúcar que cada alimento contém.
As atividades do Dia Mundial da
Alimentação foram realizadas colaborativamente entre os diversos cursos e grupos da EPATV, capitalizando as distintas
competências na realização de diversas
ações e atividades promovendo uma
alimentação saudável.
Durante a manhã, toda a comunidade escolar teve oportunidade de
escolher um lanche saudável, constituído
por umas bolachas nutritivas de maçã,

aveia, amêndoas e sementes de sésamo
e papoila, produzidas e servidas pelos
alunos do curso de Restaurante/Bar,
acompanhadas por um sumo natural
de frutas. Para o almoço, o curso de
Restauração-Cozinha/Pastelaria confecionou uma ementa deliciosa e bastante
saudável constituída por uma salada de
peito de pato e citrinos para entrada,
uma espetadinha de frango e legumes,
acompanhada de arroz e cogumelo
recheado, e para a sobremesa uma
salada de frutas diferente e bastante colorida. O almoço foi servido pelos alunos
do curso de Restaurante/Bar. O terceiro
ano do curso de Restauração-Cozinha/
Pastelaria produziu ainda um vídeo com
a confeção de uma proposta para um
pequeno almoço ou lanche saudável:
aveia com fruta e iogurte natural.
Esta ação envolveu grande parte da
comunidade escolar da EPATV e está inserida no domínio saúde da componente
de cidadania e desenvolvimento.
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SEM VIOLÊNCIA

Selo “Escola
sem bullying”
A Escola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV) é uma das oito escolas de todo
o Minho que foram galardoadas com o
Selo “Escola sem Bullying” – revelou o Ministério da Educação, no âmbito do Grupo de Trabalho “Escola Sem Violência”.
Este Selo – argumenta a responsável
por este grupo de trabalho - deve-se ao
trabalho que a EPATV promoveu e implementou, no ano letivo 2019/2020, através
de um Plano de Prevenção e Combate
ao Bullying e ao Ciberbullying.
De acordo com Isabel Marques Lopes,
a EPATV “assumiu práticas quotidianas de
promoção da saúde e do bem-estar da
comunidade educativa, pautadas pelos
princípios da não violência, da inclusão e
da não discriminação”.
O bullying é um conjunto de comportamentos de caráter agressivo, adotados entre pares, de modo intencional e
repetido, podendo afetar e causar dano
– a nível físico, verbal, social/relacional,

psicológico e/ou sexual – às crianças
e jovens, envolvidos numa relação de
desequilíbrio de poder entre o agressor e
a vítima.
As vítimas de bullying podem “sentir
maior tristeza, diminuição de autoestima,
desmotivação e diminuição de rendimento escolar, perturbações alimentares
e de sono, e maior propensão para comportamentos depressivos”.
Por sua vez, com as novas tecnologias, surgiu outra forma, o ciberbullying,
que consiste em humilhar, excluir ou até
agredir alguém, de forma repetitiva e
sistemática, através de ações virtuais.
Sabemos que são várias as formas de
comunicação, com recurso à Internet,
que possibilitam este tipo de agressão,
podendo recorrer a uma variedade de
conteúdos com essa finalidade como,
por exemplo, conteúdos de fotografia, de
vídeo, de áudio ou de texto. As consequências do ciberbullying nas vítimas

WORKSHOP

Gin Valley
A Escola Profissional Amar Terra Verde proporcionou
aos alunos do Curso de Restaurante/Bar 2º e 3º anos,
Curso CEF de Empregado de Mesa e Bar e ao Curso
de Cozinha e Pastelaria do 3º ano, um workshop sobre
a grande temática do Gin promovido por Pedro Rodrigues destilador e formador da marca Gin Valley.
Foi um gosto ter o Pedro Rodrigues, ex aluno da
EPATV do Curso Técnico de Comércio, na apresentação deste workshop. Este relatou o seu percurso profissional até chegar a destilador, frisando a importância
do curso de comércio nesta fase da sua vida.
Durante a sessão, os alunos visualizaram todo o
processo de produção do Gin Valley bem como toda
a história que o envolve, ficamos a saber que tudo
teve início num passeio pelas serras do Gerês que são
a grande inspiração e fonte de matéria-prima para a
produção deste gin tão apreciado, principalmente pelos Italianos para onde vai a maior parte do produto.
Este workshop foi o primeiro de outros que iremos
apresentar aos alunos dos cursos de Restaurante e
Bar de forma a enriquecerem os seus conhecimentos
sobre bebidas e bar.

são idênticas às do bullying. O Grupo
de Trabalho de combate ao Bullying nas
escolas felicita a EPATV por ter “dinamizado iniciativas que tornam a escola mais
inclusiva, promotora de um ambiente seguro e saudável, que permite aos jovens
desenvolver valores e competências que
promovem o desenvolvimento pessoal e
a plena intervenção social” – assegura
Fátima Lopes Marques.
É intenção da Direção e do Corpo
docente da EPATV “continuar este plano
de prevenção e combate ao Bullying e
Ciberbullying” –garante Sandra Monteiro,
Diretora pedagógica da Escola Profissional Amar Terra Verde.
Este galardão permite à EPATV usar
o “merecido selo digital “Escola Sem
Bullying. Escola Sem Violência” em todos
os seus documentos e website. No Minho
receberam este selo as Escolas de Celeirós, Fafe, Guimarães (duas), Celorico
de Basto e Vila Verde (três).
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“AMO-TE…MAS”

EPATV debate violência
As alunas do 1.º ano do Curso de Esteticista e do Curso
de Cabeleireiro da EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde), foram desafiados, no dia 26 de outubro, a trabalharem
temas em conjunto e de forma interdisciplinar, com uma
palestra sobre a violência nas relações humanas intitulada
“Amo-te... mas”.
Um estudo nacional recente demonstra que 67% dos/
as jovens não consideram violentos, no namoro, o controlo,
a perseguição, a violência sexual, psicológica, através de
redes sociais ou física.
A palestrante foi Inês Morais, formada no Instituto Português de Psicologia, com especialização avançada em
psicologia cognitivo-comportamental na infância e adolescência e pós-graduada em neuropsicologia do adulto.
Foi possível visualizar os resultados preocupantes do relatório anual do estudo nacional sobre violência do ano 2020,
feito a jovens de ambos os sexos do 7.º ao 12.º ano, com a
idade mínima de 11 anos e máxima de 21 anos.
Esse relatório indica que:
-58% dos/as jovens que já namoraram reportaram terem
sofrido um dos comportamentos de violência questionados,
sendo que 30% das raparigas e 20% dos rapazes foram insultados pelos respetivos companheiros.
-Acresce que 25% das raparigas e 20% dos rapazes já
foram proibidos e estar/falar com amigos/as durante a
relação e a legitimação é quatro vezes superior nos rapazes relativamente a “comportamentos de violência sexual,
nomeadamente, o pressionar para ter relações sexuais”.
Inês Morais forneceu todas as informações necessárias
para alertas e contactos dos serviços de informação do
apoio às vitimas de violência doméstica e todos os alunos
participaram ativamente num debate, mostrando como é
importante participarmos com afinco neste tipo de iniciativas, tendo alguns partilhado as suas experiências pessoais e
esclarecido algumas dúvidas.
A violência em todas as vertentes permitiu conhecer
todos os tipos de violência, os perfis de relação abusiva, as
relações saudáveis e não saudáveis e suas características.
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AGIR PARA OS
DIREITOS HUMANOS

Cidadania
em Ação
A EPATV, durante a semana de 26 a 30 de outubro,
juntou-se à iniciativa “Semana Educativa Ibero-americana sobre Democracia e Cidadania para a Garantia
dos Direitos Humanos” e desenvolveu um conjunto de
atividades, no âmbito do domínio dos Direitos Humanos
da componente de Cidadania e Desenvolvimento.
Com o intuito de “Conhecer, respeitar e celebrar os
Direitos Humanos”, todas as turmas da escola analisaram alguns documentos que permitiram maior conhecimento sobre direitos e deveres na sua vida quotidiana,
na escola e fora dela, explorando temáticas como a
pandemia, vida, segurança, democracia, pluralismo,
tolerância religiosa, estado de direito, separação de poderes, imprensa, democracia, liberdade de expressão,
direitos, igualdade, dignidade, entre outros. Após esta
análise, os alunos, de todas as turmas, foram desafiados
a dar asas à sua criatividade e produziram um conjunto
de trabalhos alusivos à temática que bem evidenciam o
impacto da dinamização desta atividade.
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EXPOSIÇÃO DIABÓLICA

Fernando Capela Miguel seduz
alunos com 49 diabos
São quase todos vermelhos os 49 diabos em cerâmica, esculpidos por artesãos
populares do Minho, que o historiador
vimaranense Fernando Capela Miguel
apresentou ontem, dia 26 de outubro,
no átrio de entrada da Escola Profissional
Amar Terra Verde para seduzir os 700 alunos durante cinco dias.
A sessão inaugural - à qual presidiu o
Diretor Geral da EPATV, João Luís Nogueira - traduziu-se numa lição eloquente
sobre a presença do Diabo na cultura,
na religião, na tradição e na arte popular
portuguesa.
Nesta sessão marcou presença outro
“senhor” da cultura popular - o alentejano e vilaverdense pelo coração, José
Moças, responsável maior pela divulgação da música popular tradicional portuguesa, ou não fosse um especialista no
estudo, recuperação e edição de fontes
históricas da nossa música.
João Luís Nogueira reafirmou que
esta exposição prova que a EPATV está
a “cumprir o seu papel enquanto escola,
dignificando a cultura popular, uma vez
que, ao longo destes cinco dias, são efetuadas visitas guiadas para as turmas da
escola. Promover a cultura popular é tarefa que o Grupo Amar Terra Verde, a que
me orgulho de presidir, sempre assumiu
com gosto e dignifica a nossa missão”.
João Luís Nogueira agradeceu aos
mecenas que tornaram possível esta
exposição, entre eles, António Moura, Manuel Sampaio da Veiga e Arnaldo Sousa.
Estão patentes obras de artesãos
como António Ramalho, Irmãos Mistério,
Irmãos Baraça, João Ferreira, Júlia Côta,
Helena Silva, Conceição Sapateiro e Milena de Salsas.
Arnaldo Sousa defendeu que as Escolas devem ser “locais abertos à cultura e
à arte portuguesa, nomeadamente a arte
popular muitas vezes menorizada, mas
cuja simplicidade e beleza desmentem
que possa ser tão menosprezada”.
Por sua vez, o Diretor Geral, destacou uma atitude cultural da Escola para
além de saber ler, contar e escrever para
“ensinar a admirar a beleza das artes e
valorizar o talento daqueles que fazem
coisas bonitas”,
João Luís Nogueira não escondeu o
seu orgulho em “ver a Escola trazer a cultura para dentro das suas portas para que

os seus alunos tirem o máximo proveito
destes trabalhos”,
O proprietário das 49 peças expostas
- porque outras não ficaram concluídas
a tempo - definiu esta exposição como
“ibérica numa Península onde não há
outra como esta: fui eu quem imaginou
e dirigiu aos artesãos o desafio para eles
produzirem alguns estes Diabos”.
“O universo do Diabo é tão grande
como o de Deus” - começou por alertar
Fernando Capela Miguel (Miguel Sul é
pseudónimo). “Deus tem um só nome mas
o Diabo tem 111 nomes [que ele encontrou]. Deus é único, mas o Diabo pode ter
as personagens que quisermos” — acrescentou, citando Gil Vicente, o fundador
do teatro português que mais nomes
criou para o Diabo, estando presente em
todos os cantos, lendas e tradições e nos
sítios “mais inimagináveis, como constatei
ao longo dos últimos cinco anos”.
Fernando Miguel destacou o galo
como o animal “mais importante na luta
contra do Diabo. No momento em que
o Diabo esteve prestes a conquistar a
Humanidade, o Galo cantou, despertou
os humanos para a sua presença, na
madrugada”.
O orador concentrou a atenção máxima dos alunos ao falar dos locais, cruzeiros, bandas de música, rusgas, das festas,
romarias e dos costumes e esculturas que
perpetuam o Diabo na arte popular, desde os caretos transmontanos até à Boca
do Inferno, passando pela Serra do Caldeirão ou a Cadeira do Diabo na nascente o rio Vez, construindo uma verdadeira
geografia do Belzebu que inclui mais de
200 sítios em Portugal “que vão desde
Loulé — onde se faz a festa dos diabos —
até S. Bartolomeu do Mar — onde o galo
preto expulsa o diabo das crianças, após
três mergulhos no mar”.
Além disso, a cultura popular “espelha
a dignidade de um povo, a sua originalidade, os traços profundos que definem a
sua forma de ser e estar perante a vida”.
O proprietário dos 49 diabos comprometeu-se a realizar visitas guiadas para os
alunos da EPATV, até porque, citando o
“Cântico negro” de José Régio: “Deus e o
Diabo é que guiam, mais ninguém!/ Todos
tiveram pai, todos tiveram mãe;/ Mas eu,
que nunca principio nem acabo,/ Nasci
do amor que há entre Deus e o Diabo.”
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JORNADAS

GNR

Arranque dos Encontros
de Eletricidade e Energia

Sessões Escola
Segura

Realizou-se hoje, dia 27 de outubro, a primeira jornada dos Encontros de Eletricidade e Energia, que
se prolonga nos próximos meses e
envolve os alunos de quatro cursos
da Escola Profissional Amar Terra
Verde (EPATV): Cursos de Eletrónica, Automação e Computadores,
Refrigeração e Climatização, Mecatrónica e Eletrotecnia.
Nesta primeira jornada, dentro
das regras de segurança, participaram os alunos de Eletrotecnia, tendo como oradores os professores
Aurélio Machado e José Dantas.
O primeiro abordou a temática da
energia solar, enquanto o segundo
abordou a segurança na Internet.
Aurélio Machado recuou aos
tempos de Arquimedes para nos
falar do primeiro encontro do ser
humano com o sol, através de
vidros aquecidos pelo sol para
atacar navios inimigos romanos,
no ano 240 a. C., viajando depois
por Salomon de Coux, Lavoisier e
Frank Schuman, tendo este criado
os primeiros painéis solares. Este docente não esqueceu o nosso Padre
Himalaya, criador do Pirelióforo, em

1904, antes de se debruçar sobre
as tecnologias que nos anos oitenta aproveitaram melhor a energia
solar.
Por sua vez, o professor José
Dantas surpreendeu os alunos com
uma elucidativa TEDtalk sobre os
“Hackers na Internet” e os seus
benefícios para a humanidade, na
perspetiva de Helen Elazari.
Os “piratas” são uma necessidade para a humanidade porque
revelam as fragilidades dos sistemas informáticos, têm um poder incontrolável e lutam pela liberdade
na “net”. É uma perspetiva positiva
da atividade dos “hackers” contra
a prepotência dos estados e de
multinacionais, contribuindo para
melhorar a segurança dos sistemas
na internet.
Hlen Elazari admite não poder
“justificar os meios por eles usados
mas perceber bem as suas causas”
e os seus combates travados nas
últimas décadas, desde a queda
de Mubarack no Egipto ao desmascarar a ditadura síria, entre
muitos exemplos positivos apresentados.
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A parceria da GNR - Escola Segura com
a EPATV é já uma referência para toda a
comunidade escolar.
Assim, iniciou-se mais um ano letivo
com as ações de sensibilização dirigidas
a todos os alunos da escola onde foram
abordados temas como o bullying e ciberbullying, os consumos de substâncias e a
segurança rodoviária. Nestas sessões, para
além de ser transmitido conhecimento
teórico, foi também promovido o debate e
partilha de experiências dos alunos.
Os objetivos destas ações são promover a reflexão nos alunos acerca dos seus
comportamentos e atitudes, contribuir
para um melhor relacionamento entre todos os alunos e criar um ambiente escolar
positivo e saudável.
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OUTUBRO ROSA

Mês de prevenção
do Cancro da Mama
Durante o mês de outubro, a EPATV celebrou
o movimento OUTUBRO ROSA, associando-se mais
um ano ao movimento nacional criado pela Liga
Portuguesa Contra o Cancro, neste mês dedicado
à prevenção do Cancro da Mama. O “OUTUBRO
ROSA” nasceu nos Estados Unidos, na década de
1990, e, desde então, é assinalado anualmente
com o objetivo de promover a consciencialização
sobre a doença e partilhar informações sobre o
Cancro da Mama. Um pouco por todo o mundo,
durante este mês, a cor rosa alastra-se com o
objetivo de permitir sensibilizar a população para a
temática da prevenção e diagnóstico precoce do
Cancro da Mama.
É importante falar-se de Cancro da Mama
porque é a segunda causa de morte por cancro
na mulher, porque todos os dias surgem 11 novos
casos e anualmente morrem cerca de 1500 mulheres com Cancro da Mama.
Durante estas semanas, a EPATV foi colorida de
cor de rosa, com um laço gigante colocado no
exterior da escola. No dia 30 de outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, todos
os alunos da EPATV conheceram um pouco melhor
esta realidade e refletiram sobre a importância da
prevenção, quando os professores abordaram o
tema em sala de aula, uma atividade trabalhada
no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento.
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NA EPATV

Ecos de
Fernando Pessoa
A apresentação “Que hei-de fazer
com esta espada? Profissão, Sonho e Sobrevivência em Fernando Pessoa” encerrou o projeto “Ecos de Fernando Pessoa”
Realizou-se, no dia 30 de outubro, na
Escola Profissional Amar Terra Verde, a última sessão do projeto “Ecos de Fernando
Pessoa”, intitulada “Que hei-de fazer com
esta espada? Profissão, Sonho e Sobrevivência em Fernando Pessoa” de autoria
da Doutora Manuela Barreto Nunes,
Coordenadora das Bibliotecas Municipais
de Vila Verde.
Esta é uma iniciativa da Casa do Conhecimento de Vila Verde e da Biblioteca
Professor Machado Vilela, no âmbito de
outubro como Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares, em parceria com a
Escola Secundária de Vila Verde e com a
Escola Profissional Amar Terra Verde.
Na sessão, os alunos assistiram à
apresentação em contexto de sala de
aula, com um momento para debate e
questões.
A sessão contou com a participação
da Diretora Pedagógica da EPATV, Dra
Sandra Monteiro, do Coordenador da
Casa do Conhecimento de Vila Verde,
Eng. José Ismael Graça e da Vereadora
da Educação, Cultura e Ação Social, Dra
Júlia Fernandes.
As boas-vindas foram dadas pela Dra
Sandra Monteiro que se congratulou por
receber e participar neste projeto que
constitui uma mais-valia para os alunos.
De seguida, a Vereadora da Educação,
felicitou tão diferenciadora iniciativa em
torno de Fernando Pessoa, grande figura
da literatura portuguesa e que consta no
programa escolar e que as duas ações
deste projeto são um contributo para ajudar a desvendar os mistérios em torno do
poeta, procurando torná-lo mais próximo.
De forma entusiasta e contagiante,
Manuela Barreto Nunes deu a conhecer
Fernando Pessoa como pessoa e não
como poeta. Foi mostrada a vida de um
homem com características muito diferenciadas que influenciaram a escolha
do seu modo de vida. Foi dado a conhecer Fernando Pessoa como empreende-

dor, fundador de duas empresas sem sucesso; como inventor criando uma pasta
para papéis do género “portefólio”, um
jogo de futebol de mesa ou “matraquilhos” na sua designação mais comum,
um carreto para uma máquina de escrever e os famosos aerogramas, correspondência de correio aéreo, caracterizada
por uma carta sem envelope que se fechava sobre si mesma e era extremamente leve; como publicitário, chegando a
criar um anúncio para a Coca-Cola, com
o slogan “Primeiro estranha-se. Depois
entranha-se” , cuja comercialização foi
entretanto pelo Estado Novo. Foi apresentado um Pessoa para quem a “vida era
uma criação e tudo o resto era pretexto
para criar”.
Em nota da sua apresentação Manuela Barreto Nunes, deixa as seguintes
palavras:
“Imaginem um poeta que, em vida,
apenas publicou um livro, para além de
poemas dispersos por várias revistas literárias. Imaginem que, após a sua morte,
poemas e mais poemas dos seus vários
heterónimos foram sendo descobertos, e
publicados por um punhado restrito de
admiradores, que não cessavam de se
espantar com a genialidade do escritor
morto tão precocemente. Imaginem
agora que, lá por casa, havia um baú
cheio de papéis que, com o resto do espólio, foi entregue à Biblioteca Nacional
e que esses papéis por lá foram ficando,
catalogados, mas obscuros. Imaginem
finalmente que os mesmos papéis, cerca
de 30.000, só nos últimos 20 anos (pouco
mais do que o tempo das vossas vidas)
foram devidamente explorados e trabalhados por investigadores minuciosos.
Interessarão, esses papéis? Serão recibos velhos, bilhetes de autocarro, documentos sem valor? Ou desvendarão uma
parte desconhecida da vida do poeta?
Pois, na verdade, esse baú e esses papéis têm revelado ao mundo que o génio
de Fernando Pessoa em muito ultrapassou a criação de um universo literário
onde convivem heterónimos concebidos
como pessoas que realmente tivessem

existido, com biografias próprias e até discussões entre eles; e que, mais do que um
empregado de escritório com um trabalho subalterno que lhe permitia pagar as
contas, o Poeta tinha um elevado sentido
prático, inventava artefactos da mesma
maneira que produzia incessantemente
poesia, tinha jeitos de engenheiro e talento de empreendedor cheio de sonhos,
criador de empresas que lhe permitiam
expandir sempre mais e mais o seu universo. Sobretudo, Fernando Pessoa escolheu
um tipo de trabalho (“correspondente
estrangeiro em casas comerciais”, como
deixou escrito num Curriculum Vitae que
datilografou pouco antes de morrer) que
lhe deixava liberdade para criar e cumprir-se naquilo que era a sua vocação
maior: a Poesia como um mundo dentro
do mundo em que vivemos, um permanente questionamento da existência e da
identidade, da busca pela compreensão
da verdade dentro do ser humano.
É sobre esse outro lado de Pessoa, o
empreendedor, o sonhador pragmático,
o inventor de artefactos que facilitassem
o desempenho do seu trabalho, incansável na busca de um modo de vida que
lhe permitisse liberdade para criar, que
esta palestra incide. Se “(…) o homem sonha, a obra nasce”, é talvez a lição que
podemos tirar desta faceta do poeta, um
homem que, sonhando, não se escusou a
agir no mundo.”
A sessão terminou com a intervenção
do Eng José Ismael Graça que reforçou a
importância da parceria entre a Casa do
Conhecimento de Vila Verde e a Biblioteca Professor Machado Vilela, ambos
serviços do Município que procuram
enfatizar o conhecimento e o acesso à
informação.
Deixou um agradecimento especial
às duas escolas que acolheram com
satisfação este projeto e disponibilizaram
as suas infraestruturas para a realização
da mesma.
Foi mais uma participação da Casa
do Conhecimento e da Biblioteca Municipal nas escolas!
[texto da Casa do Conhecimento]
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ESTÉTICA

Alunas recebem
sessão de “nail art”
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV)
acolheu, no dia 2 de novembro, uma sessão de
“Nail Art” (maneira criativa de pintar, decorar,
realçar, e embelezar as unhas).
Este tipo de arte, feito nas unhas das mãos e
dos pés, por nail artists ou manicuras, envolveu as
turmas do 1.º e 3.º ano do Curso de Esteticistas que
assistiram a uma sessão com a “nail stylist” Guida
Fernandes.
Neste evento, foram utilizadas diversas técnicas:
o “wet on wet”, o aquário, a unha francesa reversa, com efeito mármore com recurso a “paint gel”,
pedrarias, “fimos” e “foil”, entre outras.
Foi um dia de muita participação por parte das
alunas uma vez que esta temática é das que mais
cativa as profissionais de estética.

WORKSHOP

Cerveja
Letra
A Escola Profissional Amar Terra Verde proporcionou aos alunos do Curso de Restaurante/Bar
2º e 3º anos, Curso CEF de Empregado de Mesa
e Bar e ao Curso de Cozinha/Pastelaria do 3º ano
um workshop sobre a grande temática da cerveja
artesanal, promovido por Filipe Macieira - produtor
e fundador da cerveja Letra.
Foi um gosto ter Filipe Macieira na apresentação deste workshop, onde nos contou que
quando ele e o seu colega/sócio Francisco Pereira
concluíram a sua formação universitária, Francisco
Pereira estagiou na Super Bock e Filipe Macieira fez
mestrado numa cervejeira em Praga, na Républica
Checa, daí veio a ideia de criarem uma marca
própria, com um produto diferenciador.
Depois de fazerem um plano de negócios,
chegaram à conclusão de que Vila Verde seria um
bom local para instalarem a sua empresa.
Durante a sessão, os alunos visualizaram todo
o processo de produção da cerveja e tiveram a
oportunidade de colocar questões.

ESCOLA

A TERRA TREME:

WORKSHOP

Cidadania em Ação Agir para o risco

Licor
Beirão

A TERRA TREME é um exercício que pretende
alertar e sensibilizar a população para agir antes,
durante e depois da ocorrência de um sismo.
A 5 de novembro, durante um minuto, às 11h05,
a terra tremeu na EPATV e toda a comunidade
educativa praticou os 3 gestos que podem salvar
vidas em caso de sismo – Baixar, Proteger e Aguardar.
Esta atividade, incluída na área de educação
para a cidadania e desenvolvimento, teve ainda
como finalidade desenvolver e reforçar a cultura
de segurança.

Os alunos dos cursos de restauração da EPATV,
assistiram, no dia 9 de novembro, ao workshop
do licor mais português - Licor Beirão, pela voz do
embaixador da marca, João Pessoa.
Além da história e do processo de produção, os
alunos tiveram também oportunidade de conhecer novas formas de servir este licor.
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13.º ANO CONSECUTIVO

Dia das Bandeiras
Verdes online
No dia 13 de novembro, a Escola
Profissional Amar Terra Verde (EPATV)
participou no Dia das Bandeiras Verdes,
pelo décimo terceiro ano consecutivo,
desta vez numa sessão de videoconferência que celebrou a entrega anual
deste galardão pela ABAE — Associação da Bandeira Azul da Europa.
A sessão assinalou os 30 anos desta
Associação e os 25 anos da Eco-Schools
em Portugal, uma ação que envolve já
59 mil escolas de 68 países e movimentas 80 milhões de crianças e jovens na
causa da sustentabilidade ambiental.
“Portugal tem registado uma crescente adesão a esta iniciativa” — sublinhou Margarida Gomes, coordenadora
nacional do Eco-Escolas no nosso país,
que conta com 2046 escolas inscritas e
1514 galardoadas.
Do distrito de Braga — com 699
escolas do ensino Básico ao Superior
— inscreveram-se neste programa 170
escolas, tendo 150 concluído as atividades idealizadas. Receberam o galardão

Eco-Escola 139.
Este ano, apesar das limitações
impostas pela pandemia da COVID 19,
este projeto movimentou mais de 64
mil alunos. A edição deste ano registou
uma inovação, a criação do troféu
para Escolas Madrinhas para estabelecimentos que ajudam outros a ser
Eco-escolas.
O Programa incluiu encontros
regionais, na primeira fase, que foram
substituídos, na segunda, por formações
online sobre a economia circular, conservação de espaços exteriores escolares (tema deste ano), hortas bio, eco-código, brigada florestal, alimentação
saudável e cidadania e comunicação.
O cumprimento de dois terços do Plano
— sete passos — confere às escolas o
diploma de conclusão do programa.
Dos resultados, Margarida Gomes
destacou limpezas de praias, eco-trilhos,
ações marítimas, a criação de 28 Escolas Madrinha e o envolvimento de 63
Eco-agrupamentos, sendo 23 no Norte

do país.
Devido às limitações sanitárias, a
entrega das Bandeiras às escolas foi
feita por videoconferência, com a Eco-Escola mais antiga de cada distrito a
ser chamada a apresentar um pequeno
vídeo que incluía uma pequena saudação do autarca daquele concelho.
Nas intervenções, este projeto
emblemático foi destacado pelo “forte
impacto no território, num combate
por um ambiente mais saudável e por
um planeta sustentável que traduz um
trabalho de excelência nas Escolas
portuguesas”.
“Os alunos, professores e funcionários
fazem da Escola um lugar de sustentabilidade e vindo dos jovens é muito forte
e dão-nos uma lição extraordinária”
— comentou o presidente da Câmara
de Caminha, o concelho do Alto Minho
com mais Eco-escolas (quinze).
A Escola Profissional aguarda a chegada da Bandeira Verde para realizar o
hastear de mais este galardão.
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EPATV NO MYCA 2020

André Sobral e Andreia Costa
vencem meias finais
Chegou ao fim a primeira etapa do
MYCA - Minho Young Chef Awards 2020
- com uma dupla vitória da EPATV nas
categorias a concurso.
Durante 48 horas, oito escolas minhotas mostraram o seu talento para
disputar um lugar na final que elege o
melhor da Cozinha e Sala Minhota.
Pela primeira vez, o concurso
apresentou a prova de Sala e Bar para
valorizar as profissões de restauração e
hotelaria.
Trata-se de um concurso aberto aos
participantes das escolas da Comunidade Intermunicipal do Ave, da CIM
Alto Minho e da CIM Cávado, anfitriã
do evento este ano, para continuar
a “inspirar a nova geração de chefes
pela herança gastronómica do Minho”
que vão encontrar-se na final do MYCA,
em dezembro.
Nesta semifinal do MYCA, nas instalações da Associação Comercial de
Braga, 18 jovens de cozinha confecionaram uma receita que tinha o bacalhau como ingrediente principal.
“Foi com muito empenho, dedicação e humildade” — destaca o professor Rodolfo Meléndrez Rodriguez — que
o André Sobral e a Andreia Costa,
ambos a frequentar o 3.º ano, “conseguiram os respetivos primeiros lugares
nas semifinais de cozinha e restaurante
e bar do Minho Young Chef Awards
2020”.
Uns dias depois foram “concorrer nas
finais para representar a região do Mi-

nho nos European Young Chef Awards.
Muitos parabéns aos dois e muito ânimo
e força para as vossas finais” — conclui
o professor da EPATV que deseja “a
melhor da sorte aos dois e que consigam demonstrar tudo aquilo que bem
sabem fazer e que têm aprendido durante o seu percurso de formação”.
O André e a Andreia foram os
grandes embaixadores da “qualidade
de ensino e formação profissional ao
longo de dois dias (20 e 21 de novembro) intensos de provas, entrevistas,
confeções, avaliações e competição
do MYCA - Minho Young Chef Awards
2020”.
“Nos dias que vivemos, é uma prova
de enorme dedicação a um setor tão
importante como a gastronomia, a
restauração, a hotelaria. Foram dias
intensos de trabalho mas que nos dão
um prazer enorme. É um orgulho fazer
parte de um projeto como o MYCA
- Minho Young Chef Awards que nos
mostra o talento dos futuros chefes da
gastronomia minhota. Obrigado a todos
os participantes das escolas das sub-regiões Comunidade Intermunicipal do
Ave, Alto Minho e Cávado” - conclui
o Chefe Rodolfo Meléndrez Rodriguez,
que esteve também acompanhado
pelos professores Olga Martins e António
Igreja.
Em representação da entidade organizadora, o consórcio MinhoIN - que
junta as comunidades intermunicipais
do Cávado, Ave e Alto Minho Minho -

Joana Peixoto afirma que “em contexto
de pandemia , o MYCA ganha outra
expressão porque as escolas enfrentam
dificuldades mesmo para proporcionar
aulas práticas aos formandos e esta
ação faz todo o sentido”.
A edição deste ano do concurso
europeu esteve prevista para Portugal,
nomeadamente para Viana do Castelo,
mas ficou adiada para o próximo ano.
Para o chef António Loureiro, que
presidiu ao júri do MYCA, “faz todo o
sentido, principalmente face à situação pandémica mundial complicada,
manter este tipo de competição, não
só para manter os jovens ativos e a
competir, mas também lhes dá alento”.
“Quer vençam ou não saem daqui com
alguma experiência, o que melhorará,
sem dúvida, o curriculum deles” afirmou
o chef de cozinha, sublinhando a importância da formação como “o ponto de
partida para qualquer atividade”.
O presidente da Associação Comercial de Braga (ACB), Domingos Macedo
Barbosa, sabe que “temos cada vez
mais que formar as pessoas para poderem prestar um bom serviço ao turismo
e a toda a população”, apontando ao
sector da restauração.
“Cada vez mais, o cliente vem e
quer ver o que há de diferente e a
melhor diferença é a qualidade do
produto e do serviço prestado” realça o
dirigente empresarial reconhecendo o
valor do MYCA na “valorização das pessoas, do sector e dos próprios territórios”.
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JORNADAS

Attenborough domina Documentários
Tecnológicos e Ambientais na EPATV
A exibição do documentário “The Life
on our Planet”, protagonizado por David
Attenborough, dominou a segunda etapa
das Jornadas da área de Eletricidade e
Energia, realizada no dia 24 de novembro,
no auditório da Escola Profissional Amar Terra
Verde.
Ao longo de uma hora e trinta minutos,
os alunos dos Cursos Técnico de Electrónica,
Automação e Computadores (3.º ano), de
Frio e Climatização (3.º ano), Refrigeração
e Climatização (1.º ano) e Mecatrónica (2.º
ano) absorveram, através de um silêncio eloquente, os ensinamentos do Mestre maior da
salvaguarda da Vida Selvagem e Humana no
Planeta Terra.
Os alunos da EPATV conheceram melhor a maravilha do lugar extraordinário que
chamamos de Planeta Terra. Utilizando a
tecnologia mais recente, o documentário foi
filmado inteiramente em Ultra Alta Definição
em mais de 50 países. De selvas exóticas aos
mares mais profundos, abriu os olhos para as
ligações que todos nós partilhamos, narrados
na voz de Sir David Attenborough.
O narrador fala do seu imenso trabalho, desde 1954, a alertar o mundo para a
necessidade de preservar e salvar a Terra,
possibilitando aos alunos vivenciar o mundo
selvagem em primeira mão e que está a
desaparecer por exclusiva responsabilidade do ser humano. Lembra, ainda, as cinco
extinções em massa ao longo de quatro mil
milhões de anos, para se centrar no nosso
tempo — Holoceno, há dez mil anos até hoje
— com menos 75% de espécies de seres vivos.
Trata-se de um período caracterizado

pelo domínio dos animais selvagens até ao
momento em que o Homem inventou a Agricultura, começou a eliminar os seus predadores e começou a “consumir a terra até a
esgotar”.
Entretanto, nestas últimas décadas, as
espécies animais ficaram sem habitat e “continuamos a cortar três biliões de árvores por
ano. Estamos na última etapa e o colapso espera-nos se não pararmos” porque os oceanos começaram a morrer, os recifes brancos
atestam o aquecimento do planeta e a Terra
está a perder o seu equilíbrio e a caminhar
para o desastre com a perda de gelo”.
Nas últimas décadas, “pouco resta para
manter o mundo vivo, com a perda de metade dos animais selvagens, a alteração do ciclo da água e o aumento do gás metano, os
solos estragados para a produção de alimentos, o tempo imprevisível e o aquecimento da
terra em mais quatro graus Celsius”.
“Nenhum de nós pode permitir que isto
aconteça” — foi o alerta que ecoou no auditório da EPATV, com Attenborough, segundo
o qual “estamos a tempo de nos redimir”. Isso
passa pela aposta nas energias renováveis,
em cidades limpas, num oceano saudável,
reduzindo a área agrícola, diminuindo o
consumo de carne, aumentando o consumo
de vegetais e a área florestal que é a melhor
tecnologia para bloquear o carbono”.
“As florestas absorvem dois terços do Dióxido de Carbono que a atividade humana produz e se cuidarmos da Natureza, ela cuidará
de nós” — assegura David Attenborough,
dando o exemplo do desastre de Chernobyl
onde a natureza recuperou o seu espaço.
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ENVOLVER

VILA VERDE

Nós não compactuamos com
a violência doméstica. E tu?

Direitos da
Criança

projeto Sandra Amaral e Mónica
Sousa, onde refletiram e debateram sobre a temática da violência
doméstica e violência no namoro.
A parceria da EPATV com o
projeto ENVOLVER contempla um
conjunto de ações realizadas ao
longo do ano, que têm como objetivo informar, sensibilizar, intervir e
potenciar a mudança positiva de
crenças e comportamentos entre
crianças e jovens nos domínios da
desigualdade entre mulheres e
homens e na violência no namoro.

A convenção dos Direitos da Criança deve ser
dada a conhecer a todas
as crianças e jovens e
deve permitir que estes reconheçam os seus direitos.
Num desses direitos, está
contemplada a possibilidade de expressar as suas
ideias e opiniões de forma
responsável e consciente de maneira a que se
possam fazer ouvir junto
das entidades competentes. Neste sentido, numa
atividade conjunta com
a CPCJ de Vila Verde, um
grupo de jovens da EPATV
teve a possibilidade de
expressar a sua perspetiva
sobre os elementos bons/
positivos no concelho,
que promovem o desenvolvimento de crianças e
jovens, bem como sugerir
alguns outros, que possam
vir a ser melhorados ou
implementados, para dar
resposta mais ajustada
aos interesses dos nossos
jovens!
Uma vez mais, com
esta dinâmica de trabalho, a EPATV põe Cidadania em Ação - Agir para
os Direitos Humanos!

No dia 25 de novembro a EPATV juntou-se à Associação SOPRO,
através do seu projeto ENVOLVER,
para assinalar o Dia Internacional
pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Projeto ENVOLVER, através da construção de um
vídeo, em conjunto com diversas
entidades e rostos dos concelhos
de Amares, Terras de Bouro e Vila
Verde erguem a sua voz contra a
Violência de Género.
Algumas turmas participaram
ainda numa sessão de sensibilização dinamizada pelas técnicas do
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WORKSHOP

Técnicas para
Baristas
No dia 10 de dezembro, os
alunos da turma do 3º ano do
Curso Técnico de Restaurante/Bar
tiveram o privilégio de assistir ao
Workshop sobre bebidas e técnicas de bar, promovido por João
Pessoa - Brand Ambassador do
Licor Beirão, que cativou os alunos
com a sua experiência profissional no mundo do bar e dos seus
conhecimentos sobre as bebidas
e as técnicas inovadoras. Foi uma
manhã bastante enriquecedora
e divertida, que deixou os futuros profissionais de Bar da EPATV
cheios de ideias para futuras criações na área.

METALOMECÂNICA E MULTIMÉDIA

Ações de voluntariado
na APPACDM
Os cursos Técnico de Metalomecânica e Técnico de
Multimédia, desenvolveram
dois projetos com a APPACDM
Vila Verde, durante o mês de
dezembro.
Os alunos Marco Fernandes, Luís lobo e Vítor Costa,
orientados pelos professores
João Martins e Ermelinda Leão,
instalaram suportes para afixação de lonas e outros trabalhos
manuais dos jovens da APPACDM Vila Verde.
O curso Técnico de Multimédia, pelas diretrizes do professor António Cunha, realizou

um vídeo natalício, para marcar o Natal desta instituição,
que costuma ser celebrado em
modo festivo, em anos menos
atípicos - com música, dança e
alegria, em família.
A APPACDM mostrou-se
muito grata pela vontade que
move os jovens da EPATV, a ser
mais para quem precisa.

veja o vídeo
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MINHO YOUNG CHEF AWARDS

Andreia e André
vencem sete prémios
Foi um dia memorável para a Escola
Profissional Amar Terra Verde (EPATV) em
sete prémios setoriais do Minho Young
Chef Awards (MYCA), quatro foram conquistados por dois alunos, no dia 17 de
dezembro, no Mercado de Braga.
Andreia Costa conquistou o prémio
mais cobiçado, na categoria de Sala/Bar.
André Sobral arrebatou o Prémio Território,
na modalidade Cozinha e não venceu o
de Chef... por uma unha negra.
Acompanhada pela prof. Olga Martins, Andreia Costa, de Parada de Gatim,
Vila Verde, arrebatou três prémios, entre
eles o de Chefe de Sala/bar MYCA 2020,
aos quais juntou os prémios de melhor
combinação com petisco (Prémio Letra)
e melhor combinação com prato inovação (Prémio Soalheiro).
Andreia Costa recebeu um troféu
desenhado por Bárbara Castro, aluna do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
numa sessão presidida por Ricardo Rio,
edil bracarense.
Durante o dia prestou provas perante
um júri composto por um representante
dos cafés Christina, Cerveja Letra, Vinhos
Soalheiro, Novumdux e pelo Sommelier do
Restaurante A Cozinha, do Chef António Loureiro, de Guimarães, um estrela
Michelin.
Entre as provas desempenhadas pela
Andreia Costa, destacam-se Mise-en-place de mesa para 2 pessoas, a preparação de um cocktail à base de café, no
qual a aluna, além do café, utilizou pro-

dutos da região. Também preparou um
cocktail à base de vinho verde Soalheiro,
com uma criação brilhante que denominou “Jardim de Amores” e justificou, perante o júri, a harmonização de Espumante Soalheiro com o prato tradicional e o
prato inovação do André Sobral (EPATV),
além de uma prova de cafetaria.
Andreia Costa do 3.º ano do Curso
Técnico de Restaurante/Bar, gosta de
ouvir música, navegar nas redes sociais
e praticar ginástica acrobática. A Prof.
Olga Martins “não podia estar mais satisfeita” com os resultados conquistados em
Braga.
Outro vencedor desta edição do
MYCA foi André Sobral do 3,º ano do
curso Técnico de Cozinha/Pastelaria.
Este jovem da freguesia da Sé, Braga,
gosta de tocar guitarra, jogar padel, ver
programas e documentários de cozinha,
explorar e de experimentar a gastronomia
asiática, mas foi a sua sopa seca minhota
— que caiu em desuso, à base de carnes
e fumeiro — que o fez ombrear com
Pedro Cruz e arrebatar o prémio — criado este ano — para dignificar os jovens
cozinheiros que recuperam receitas com
identidade territorial e estão a cair no
esquecimento.
Perante o Júri, constituído por vários
Chef’s, entre eles António Loureiro, com
estrela Michelin e o vencedor do MYCA
2019, Rui Meira, André Sobral escolheu
um “prato que não era muito conhecido.
Pesquisei e experimentei com o Chefe Ro-

dolofo Melendrez”. “Nenhum prato traduz
melhor o Minho que este” — concordou
um dos jurados. O Júri lembrou ao André que “era um risco enorme mas teve
inovação fantástica e uma apresentação
bem conseguida”. “Foste audaz e o prato
está bem apresentado. É super tradicional. Elegante e visualmente interessante”
— disse outro jurado, justificando o prémio
Território.
André Sobral, acompanhado pelo
prof. Rodolfo Melendrez Rodriguez, que se
bateu estoicamente com Pedro Cruz, da
ETAP de Âncora, pelo Prémio MYCA de
Cozinha, arrebata o Prémio Território por
trazer a concurso um prato que valoriza a
cozinha tradicional com inovação, com
o nome “Era uma vez... uma sopa seca à
moda do Minho”.
A iniciativa do Minho Young Chef
Awards é uma competição promovida
pelo Consórcio Minho Inovação – que
integra as três Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Cávado e Ave, pelo
Instituto Internacional da Gastronomia,
Cultura, Artes e Turismo (IGCAT), e pela
Plataforma das Regiões Gastronómicas.
O apoio logístico a esta iniciativa foi
da responsabilidade de alunos da EPATV
dos cursos de restauração Cozinha e Bar,
dando o seu contributo neste MYCA que
pretende fortalecer a identidade do Minho através de jovens chefs profissionais,
promovendo a inovação gastronómica,
utilizando a cozinha tradicional e produtos locais.
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NATAL NA EPATV

Ser Escola Solidária
é o nosso maior trunfo
A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) encerrou hoje, dia
18 de dezembro, as atividades do primeiro trimestre com atividades
culturais e solidárias que se traduziram na recolha de uma tonelada de
alimentos oferecidos pelos cerca de 700 alunos, professores e colaboradores para ajudar 52 famílias carenciadas.
Esta recolha de alimentos deixou o Diretor João Luís Nogueira com
uma sensação mista de constrangimento — devida às limitações da
Covid — e de felicidade — gerada pela fortíssima solidariedade que
a EPATV revelou porque “é este espírito de união que mais nos reconforta” nesta “manifestação de amizade e de alegria”. “Esta faceta
solidária e voluntária permite que as nossas famílias possam ter um
Natal mais feliz e esta recolha constitui um grande momento da EPATV
como Escola Inclusiva”.
“Ser escola inclusiva é o nosso maior e melhor trunfo. Ser solidário é
tão importante como saber apertar um parafuso e é uma grade marca que não podemos ignorar” … sustentou João Luís Nogueira.
O Diretor da Escola agradeceu “o excelente trabalho feito com os
nossos alunos de que são prova os prémios conquistados em concursos externos”, dando o exemplo da Andreia Costa (Minho Young Chef
Awards — MYCA) conquistado em Braga, no dia 17 de dezembro, na
classe de Chefe de Sala e Bar, bem como o Prémio Território MYCA
conquistado pelo André Sobral, na categoria de Cozinha, depois de
terem vencido a prova na CIM Cávado.
Estes prémios externos— assegura João Luís Nogueira — “reconhecem a credibilidade e competência da Escola porque a nossa missão
é realizar os sonhos dos nossos alunos e estes prémios trazem-nos a
vontade de fazer mais e melhor”.
João Luís Nogueira concluiu com um apelo duplo: por um lado, “à
celebração do animo e da coragem”, e, por outro, “à participação
de todos na melhor forma de decisões para o futuro porque este está
nas vossas mãos e não nas mãos do chefe”.
O programa abriu de forma estrondosa, com todos os alunos — nas
suas salas de aula — a entoarem, ao mesmo tempo, a canção “A todos um bom Natal”, servindo de aperitivo para um espetáculo por um
Sexteto de Sopros da Hymnus — empresa de produções artísticas com
experiência de eventos corporativos e concertos — no hall de entrada
da Escola.
A jornada não se resumiu a músicas, prémios e discursos, sendo
marcada pela campanha de cabazes de Natal, organizada pelo
Grupo de Voluntariado da EPATV, que foram distribuídos às famílias carenciadas de alunos da EPATV— revelou o prof. José Dantas que, junto
com a prof. Paula Costa, coordenou esta iniciativa, a qual se consolida a cada ano que passa.
Após intervalo para almoço, seguiu-se a atuação do Sexteto de
Sopros na abertura da cerimónia de troca de prendas, no Auditório
da EPATV, seguindo-se a apresentação da música de natal do Centro
Qualifica da EPATV.
A sessão incluiu a entrega de prémios do concurso de Quadras de
Natal, cuja vencedora foi Paula Conceição Azevedo, formanda do
curso EFA Cozinha. Aconteceu ainda a atuação do Centro Qualifica
e a inauguração da exposição “Covid com Arte”, criada pelo prof. Rui
Silva. A jornada encerrou com a atuação do Sexteto de Sopros.

veja o vídeo
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MAGIA DE NATAL

DISTRIBUIÇÃO DE CABAZES

Animador Sociocultural
em espírito natalício

Uma tonelada de alimentos
para famílias carenciadas

A magia do Natal chegou, este ano à Escola Profissional Amar Terra Verde, associada ao empenho e dedicação do curso Animador Sociocultural.
Este ano o Natal não pôde ser comemorado como
desejaríamos, mas tal não foi impedimento para que os
animadores socioculturais da EPATV unissem os seus esforços, energias e decorassem os vários espaços da EPATV.
Trazer luz e alegria foi o seu principal objetivo.
Também se juntaram ao curso EFA de Cozinha e dando asas à imaginação construíram presépios criativos.
Para que tudo isto fosse possível contaram com a colaboração de vários docentes, tanto de Animação Sociocultural, como do EFA. Obrigada pela vossa dedicação.
O Curso Animador Sociocultural acredita que o Natal
será mágico (apesar de tudo) e a que o ano de 2021 será
uma verdadeira animação.

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) concluiu no
dia 23 de dezembro, a distribuição de 56 cabazes de Natal que
resultam da recolha de cerca de uma tonelada de alimentos
oferecidos por alunos, professores e colaboradores desta escola
de Vila Verde.
Os 56 cabazes de Natal chegaram a cerca de 160 pessoas,
distribuídas por 41 famílias de alunos/formandos da EPATV.
Os Cabazes de Natal representam para muitas famílias a
possibilidade de terem uma ceia mais digna e para muitas pessoas é o único presente que recebem, a única manifestação
de cuidado e atenção que têm, o que dimensiona este gesto
para uma importância maior, abraçando um sentido afetivo
muito determinante em muitos casos.
Esta recolha de alimentos deixou o Diretor João Luís Nogueira com uma sensação mista de constrangimento — devido às
limitações da Covid — e de felicidade — gerada pela fortíssima
solidariedade que a EPATV revelou porque “é este espírito de
união que mais nos reconforta” nesta “manifestação de amizade e de alegria”. “Esta faceta solidária e voluntária permite que
as nossas famílias possam ter um Natal mais feliz e esta recolha
constitui um grande momento da EPATV como Escola Inclusiva”.
“Ser escola inclusiva é o nosso maior e melhor trunfo. Ser
solidário é tão importante como saber apertar um parafuso e
é uma grande marca que não podemos ignorar” … sustentou
João Luís Nogueira.
Dos 56 cabazes de alimentos recolhidos, quatro foram angariados pelo Centro Qualifica da EPATV que não quis ficar à
margem desta campanha.
O bacalhau que integra estes cabazes foi oferecido pela
EPATV.
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CELE B RAÇÕE S:

a grande “pausa”
CELEBRATIONS: THE BIG “BREAK”

Na história contemporânea do pós-guerra
nunca, como hoje, a incerteza foi tão esmagadora
na sua “certeza”. A pandemia que, invicta, assola
o mundo desde 2019, na verdade, tem tido mais
efeitos socioeconómicos no mundo, do que propriamente na demografia humana (de uma forma puramente percentual), não obstante as vidas ceifadas,
se compararmos com a devastação demográfica
associada a pandemias do passado. Nunca estivemos tão preparados no desconhecimento, como
para este novo pathos, tão equipados e evoluídos
para escudar a vulnerabilidade de que somos feitos
e de que tomamos, afinal… consciência.
Estes tempos de “restrição” puseram em causa o
que nos era mais natural, irrefletido, intrínseco, mais
especificamente nos povos mais calorosos – mediterrânicos, greco-latinos, e outros. Em consequência,
saudações calorosas, abraços, beijos, apertos de
mão, saíram do nosso quotidiano, tal como o sorriso,
por ora coberto, “nublado”. Neste ambiente emocionalmente “inóspito”, desprovido da proximidade
social que faz a sociedade, as celebrações estão
em pausa por tempo indeterminado.
Este período, de confinamento “social” mais do
que físico, de contenção mais do que de expansão, de dúvida mais do que de segurança, tem-nos
conduzido mais à abstenção do que à celebração.
Neste, e no anterior ano letivo, constatou-se que
nunca a mobilidade foi tão “contida”, as restrições
sanitárias e profiláticas - em prol do bem comum, é
certo - à movimentação de estudantes e docentes
imperam na Europa. Neste contexto, os projetos
Erasmus+, ainda que desenvolvam atividades virtuais
e/ou locais, veem-se privados das mobilidades –
parte do código genético deste programa. Professores, não-docentes e estudantes esperam, anseiam
e desesperam pelo encontro com os seus pares,
seja pelo enriquecimento que consubstanciam nas
trocas que propiciam ou pela história que fica.
A esperança, mais do que a expetativa, do retorno à normalidade pontuará enquanto a providência não pulsar…. “play”.•

Pedro Lançós
Técnico de Erasmus+ da EPATV

In contemporary postwar history, uncertainty
has never been so overwhelming in its “certainty” as it is today. The pandemic that has been
plaguing the world since 2019, in fact, has had
more socio-economic effects in the world, than
in human demography (in a purely percentage
way), despite the lives taken, if compared with
the associated demographic devastation to
pandemics from the past. Never before have we
been so prepared for ignorance, as for this new
pathos, so equipped and evolved to shield the
vulnerability that we are made of and that we
become, after all ... conscience.
These times of “restriction” called into question
what was most natural, thoughtless, intrinsic to
us, more specifically in the most heartwarming
people - Mediterranean, Greek-Latin, and others.
As a result, warm greetings, hugs, kisses, handshakes, stopped being a part of our daily lives, as
did the smiles which are now covered, hidden.
In this emotionally “inhospitable” environment,
devoid of the social proximity that makes society,
celebrations are paused indefinitely.
This period, of “social” confinement more than
physical, of restraint more than expansion, of
doubt more than security, has led us to abstention rather than celebration. In this, and in the
previous academic year, mobility was never so
“contained”, sanitary and prophylactic restrictions - for the common good, it is true - the movement of students and teachers prevail in Europe.
In this context, Erasmus + projects, even though
they develop virtual and / or local activities, are
deprived of mobility - part of the genetic code
of this program. Teachers, staff and students
wait, yearn and despair for the meeting with their
peers, either for the enrichment they bring about
in the exchanges they provide or for the history
that remains.
The hope, more than the expectation, of the
return to normality will score as long as providence does not pulse…. “Play”.
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EPATV em parceria internacional Erasmus
para construção da Escola do Futuro 4.0
EPATV IN AN INTERNATIONAL ERASMUS PARTNERSHIP
TO BUILD THE SCHOOL OF THE FUTURE 4.0

No dia 27 de novembro , realizou-se, através da plataforma SKYPE, mais uma reunião dos parceiros do projeto ERASMUS + -Innovation in Schools 4.0, do qual a EPATV é coordenadora.
Na reunião, estiveram presentes todos os parceiros deste
projeto: Escola Profissional Raul Dória, Escola Profissional de Rio
Maior, Grupo ISIGNARE, Escola Profissional Amar Terra Verde,
EfVET (Bruxelas), Koge Business College (Dinamarca) e DIAVIMA (Grécia). Esta parceria transnacional conta ainda com o
apoio e supervisão do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano (CEDH) da Universidade Católica de Portuguesa- Porto, na elaboração do Intelectual OutPut, através de
dois investigadores de renome na área do ensino e formação
profissional.
Como é sabido, este projeto teve início em 2018, no entanto, devido às restrições impostas pela pandemia, sofreu uma
reprogramação de calendarização, prevendo-se o seu término em novembro de 2021. A apresentação pública será em
outubro de 2021, na Universidade Católica do Porto, através
do Muliplicador Event, e espera-se que se realize já em regime
presencial.
O objetivo deste projeto é a construção de um EBOOK(IO), um referencial cientificamente testado para identificar as
mudanças a serem introduzidas nas escolas e sugerir elementos de inovação para construir uma “escola do futuro” a uma
escala europeia. Foi uma sessão muito produtiva onde se fez
uma revisitação dos objetivos do projeto e discutidas questões relacionadas com a produção do EBOOK, que, devido
ao forte compromisso e envolvimento dos parceiros, se encontra numa fase muito avançada de desenvolvimento.

On the 27th November, another meeting of the partners
of the ERASMUS + -Innovation in Schools 4.0 project was held,
through the SKYPE platform, of which EPATV is the coordinator.
At the meeting, all partners of this project were present:
Professional School Raul Dória, Professional School of Rio
Maior, ISIGNARE Group, Professional School Amar Terra
Verde, EfVET (Brussels), Koge Business College (Denmark)
and DIAVIMA (Greece). This transnational partnership also
has the support and supervision of the Center for Studies in
Human Development (CEDH) of the Catholic University of
Portugal - Porto, in the elaboration of the Intellectual OutPut,
through two well-known researchers in the area of educa
tion and professional training.
As is well known, this project started in 2018, however,
due to the restrictions imposed by the pandemic, it suffered
a reprogramming schedule, with its completion expected in
November 2021. The public presentation will be in October
2021, at the Catholic University of Portugal (Porto), through the Multiplier Event, and it is expected to take place in
person.
The goal of this project is the creation of an EBOOK- (IO),
a scientifically tested reference to identify the changes to
be introduced in schools and to suggest elements of innovation to build a “school of the future” on a European scale. It
was a very productive session where the project goals were
revisited, and issues related to the production of the EBOOK
were discussed. Due to the strong commitment and involvement of the partners, the EBOOK is at a very advanced
stage of development.
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2ª Reunião Transnacional EROVET+ online
2ND ONLINE EROVET+ TRANSNATIONAL MEETING

Decorreu a 5 de novembro a segunda reunião
online do EROVET+, contando com a presença de
todos os parceiros envolvidos no projeto.
Devido às restrições impostas pela pandemia,
foi delineada nesta reunião uma nova calendarização de atividades do projeto. Seguiu-se depois
a revisão dos outputs do projeto, tendo sido lançada já a EROVET Job Pool – uma plataforma de
procura e oferta de emprego para membros EROVET. Através desta plataforma, os participantes
poderão aceder facilmente a ofertas de emprego
tanto a nível local como a nível europeu.
O EROVET EBM course está também a ganhar
forma e, muito em breve, os alunos da comunidade EROVET+ poderão fazer o curso e o teste final
para a obtenção do certificado EROVET+.
Por último, foram apresentadas e discutidas
propostas para a EROVET Innovation platform e
para o EROVET Finding your way video.
Há ainda um longo caminho a percorrer para
a consecução dos objetivos e outputs do projeto
EROVET+, no entanto, o forte compromisso e envolvimento dos parceiros torná-los-á alcançáveis.
The second online meeting of EROVET+ took
place on November 5, with the presence of all
partners involved in the project.
Due to the restrictions imposed by the pandemic, a new schedule of project activities was outlined at this meeting. A revision of the state of the
output followed, with the good news that the EROVET Job Pool has been launched. It’s a platform for
EROVET members on which job offers and requests
for work are posted and centralised. Through this
platform, participants have easy access to their
local labour market and also to national and European ones.
The EROVET EBM course is also taking shape
and, very soon, students from the EROVET+ community will be able to take the course and the final
test to obtain the EROVET+ certificate.
Finally, proposals for the EROVET Innovation
platform and EROVET Finding your way video were
presented to the steering group and they were
discussed and accepted.
There is still a long way to go to achieve the
objectives and outputs of the EROVET+ project,
however, the strong commitment and involvement
of the partners will make them achievable.
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Educação de Adultos:
reinventar formas de ser e de estar
Marcados por uma tradição de trabalho presencial, o COVID-19 trouxe-nos a necessidade de ser e de estar diferente.
Março de 2020 posiciona-nos numa linha de decisão que
define a nossa forma de estar perante a adversidade. Parar!
Pensar e melhorar!
Tendo lido ao longo destes meses a frase - temos de nos
adaptar -, não a assumo como a minha posição para agir.
Parece-me fundamental pensar em fazer diferente e não
adaptar.
Estamos a viver um tempo em que temos de agir com desapego, mas praticar o apego. Agir com desapego para não
valorizar o que não podemos fazer, para não continuar a agir
como fazíamos antes, mas procurar o apego ao que podemos fazer diferente perante as circunstâncias que temos.
Importa assumir uma postura fundada no apego educativo. As imposições levam-nos ao distanciamento físico, mas
não ao afastamento educativo. A relação entre educador e
aprendente tem de ter esta dimensão de proximidade sempre
presente. O distanciamento físico não é distanciamento social
e educativo. O sujeito educativo tem uma história e a sua
singularidade é a alavanca para o sucesso da aprendizagem
e apenas na relação de mútuo conhecimento e empatia é
possível agir.
Acredito na educação como uma prática indissociável
das emoções. A aprendizagem acontece pela experiência,
pelo contacto, pela partilha e em comunidade. A aprendizagem não acontece se não existir empatia e interação. A
relação positiva com as experiências é fundamental para
aprendizagem porque procuramos atividades e interações
que nos façam sentir bem, que nos proporcionam felicidade.
Quando estes momentos existem, a aprendizagem acontece, e acontece em qualquer momento e em qualquer espaço: virtual ou presencial. O caminho faz-se pelo capitalizar do
valor da tecnologia em conciliação com todas as outras ferramentas ao nosso dispor para a promoção da aprendizagem,
pela sistematização da experiência vivida e transformação da
experiência em aprendizagens pela reflexão. O desafio é proporcionar satisfação com as experiências para que a aprendizagem aconteça. Convocamos aqui aquilo a que chamamos
os fundamentos do apego educacional. A relação educativa
precisa de vínculos, de estímulos e acompanhamento.

Se os tempos que vivemos nos permitem uma abordagem combinatória/hibrida (presencial e à distância)
para a promoção de momentos de educação, esta dinâmica deve fundar-se no apego educacional, o qual,
no que aos Centros Qualifica diz respeito, passará pelo
assumir das seguintes vertentes:
• Criação de linhas de trabalho com base na história
de vida;
• Valorização das aprendizagens singulares para a
construção de novas aprendizagens;
• Valorização das comunidades de aprendizagem
(família, amigos, escola, grupos informais);
• Promoção da perspetiva critico-emancipatória da
educação;
• Promoção da aprendizagem pela investigação organizada em projeto de contexto;
• Promoção da aprendizagem mediada;
• Promoção de uma autonomia crítica e indutora da
cidadania ativa e responsável.
A qualidade da formação promovida, seja em percursos
formais ou informais de educação, depende de uma intervenção cívica informada que, cada vez mais, tem vindo a
tornar-se condição de sobrevivência dos regimes democráticos bem como de implementação e manutenção de economias mais produtivas, mais justas e equilibradas, portanto,
mais capazes de distribuição de benefícios e potenciadoras
de paz social.
Nesta linha, o capital social potenciado pela rede de
relações e recursos disponibilizados nas e pelas Comunidades de Aprendizagem acompanham as trajetórias de vida
dos cidadãos, quer ao nível da sua educação na escola
(formal), quer fora da escola (não-formal e informal) e é um
elemento fundamental para a criação de pontes para que
os benefícios obtidos pelos indivíduos promovam a reprodução desse capital.•

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica EPATV
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ARRANQUE DO NOVO EFA:

Educação e Formação
de Adultos na EPATV
A Escola Profissional Amar Terra Verde iniciou, a 1
de outubro, o curso EFA de Técnico(a) de Cozinha/
Pastelaria. O curso destina-se a adultos, maiores de 23
anos, em situação de desemprego, que pretendam
aprender uma profissão e concluir o 12º ano.
O grupo de formandas mostrou grande entusiasmo
neste primeiro dia de formação, considerando a possibilidade de aumentar quer a sua escolaridade, quer o
seu nível de qualificação.
A EPATV congratula-se pela abertura deste curso
e pela presença de um grupo de formandos adultos,
que se junta aos restantes do Centro Qualifica, dando
voz à educação de adultos numa escola com espírito
de diversidade e onde ninguém fica para trás.

“Entrei neste curso porque para além de poder
concluir o 12º ano. A área
de cozinha/ pastelaria
sempre foi a área que mais
adoro. Espero conseguir
mais bases/ conhecimento
para poder concretizar
o meu sonho de ter um
restaurante.
Entrar neste curso proporcionou-me conhecer um
grupo maravilhoso quer de
formadores, quer colegas
de curso.
Quem sabe um dia poderei ser chef, … é bom
sonhar e nunca desistir.”

“Gosto muito de pastelaria, e quando soube deste
curso, como também estava desempregada, não
hesitei em inscrever-me.
A aprendizagem tem sido
muito boa, pelo empenho
e pela excelente qualidade dos formadores, sempre disponíveis para nos
ajudar. Compreensão e
amizade foram os valores
que mais encontrei neste
grupo.”

“Esta formação tem
sido uma mais-valia
para mim, porque
tenho aprendido bastante com os chefes
e os formadores. Pelo
facto de me encontrar
desempregada, este
curso veio permitir a
minha reintegração
num grupo de trabalho,
onde passei a conviver.
Estou a aprender coisas
novas numa área que
sempre me entusiasmou. “

QUALIFICAÇÕES

PROJETO FUTURELAB AE

PROJETOS EUROPEUS

Curso online

EPATV continua “on”

Entre os dias 12 de outubro e 10 de dezembro decorreu o
segundo curso online, este subordinado ao tema da democracia
e educação de adultos orientada para a mudança. Parte do
projeto FutureLab AE, iniciado em 2018 e no qual a EPATV é parceira, este curso procurou introduzir os conceitos de educação de
adultos orientada para a mudança e o papel que esta pode ter
na promoção da democracia e da inclusão na nossa sociedade.
«Together for change» foi um curso da responsabilidade da
EPATV, representada neste projeto por Rosa Vieira e Francisca
Borges. Na primeira sessão, o professor Jyri Manninen (University of
Eastern Finland) explicou o conceito de educação orientada para
a mudança e o professor Licínio Lima (Universidade do Minho) realçou a necessidade dessa mudança, de passarmos da passividade
para a proatividade. A segunda sessão contou com a presença
de duas representantes do IPAV (Instituto Padre António Vieira)
que vieram falar sobre a Academia de Líderes Ubunto. Mónica
Rocha e Melo apresentou o significado da palavra Ubunto («Eu sou
porque tu és») e, baseando-se nos 5 pilares da metodologia Ubunto, realçou a necessidade de autoconhecimento e de construção
de pontes. Rita Ferreira presenteou-nos com o seu testemunho
enquanto participante nesse projeto. Na terceira sessão, Anne
Tatsula, coordenadora de projetos na KVS Foundation (Finlândia)
e Buthayna Alsemeiri, também coordenadora de projetos, mas na
Media Development Center of Birzeit University (Palestine) abordaram a temática da literacia mediática como uma ferramenta para
a promoção de uma sociedade mais democrática. O penúltimo
webinar contou com a intervenção de Rubia Salgado que, enquanto formadora na área da Educação de Adultos, na Austria,
testemunhou os desafios enfrentados pela educação de adultos
perante o aumento de partidos de extrema-direita nos países europeus. Finalmente, o último webinar, moderado por Carlos Ribeiro,
fundador da Caixa de Mitos e embaixador da EPALE, encerrou o
ciclo com a introdução do conceito de «Third places», exemplificado pelo projeto inspirador «Theatre with no home», cujo trabalho e
objetivos foram apresentados pelo seu fundador, Patrik Krebs.

O consórcio do projeto Work-Life Balance (conceito que corresponde ao equilíbrio entre a vida
pessoal, familiar e profissional) reuniu através da
plataforma Zoom, devido à situação pandémica
vivida em muitos países da Europa. Apesar disso,
a equipa manteve-se bem-disposta e planeou os
próximos passos deste projeto, mais concretamente um curso e-learning, que será apresentado na
plataforma Moodle, e a elaboração de um manual para os formadores que irão implementar este
conceito em empresas de cada país. Relembramos
que este projeto – com duração de 2 anos – teve
início em dezembro de 2019; esta parceria europeia
é coordenada pela AOA CR (da República Checa),
integrando este consórcio a AIVD (da Eslováquia), a
DAFNI KEK (da Grécia) e a Escola Profissional Amar
Terra Verde, agora representada por Francisca Borges e Joana Rocha. Este projeto procura apresentar
ferramentas e metodologias inovadoras a serem
implementadas nas empresas pelos representantes
dos Recursos Humanos de forma a proporcionar aos
seus colaboradores um maior equilíbrio entre a sua
vida pessoal, familiar e profissional, fatores promotores de maiores índices de satisfação e bem-estar no
local de trabalho, o que por sua vez está diretamente relacionado com o aumento de produtividade e
a redução de absentismo.
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ERASMUS+ UP-AEPRO

ERASMUS+ MOTIV-ACTION

EPATV realiza conferência
final do projeto

EPATV assume parceria
em mais um projeto

A EPATV, entidade coordenadora do projeto Upskilling
Pathways for Adult Education Professionals – UP- AEPRO,
organizou, no passado dia 20 de novembro, a conferência para
destacar o trabalho desenvolvido ao longo de dois anos por
diversas instituições parceiras.
O evento teve a participação de várias oradoras: Martina
Ni-Cheallaigh (Comissão Europeia); Alexandra Teixeira (ANQEPAgência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional);
Eyrún Björk Valsdóttir (Confederation of Labour – ASÍ) e ainda
Gina Ebner (EAEA – European Association of Adult Education),
que promoveram a reflexão sobre a iniciativa lançada pela
Conselho Europeu em 2016 – Upskilling Pathways.
No evento online, estiveram cerca de 80 participantes de
várias entidades ligadas à Educação de Adultos e à Aprendizagem ao Longo da Vida. Durante cerca de três horas, houve a
oportunidade de refletir sobre os desafios colocados na implementação e desenvolvimento desta iniciativa nos vários países
que a ela aderiram.
Em Portugal, a face mais conhecida da Upskilling Pathways
é o Programa Qualifica que se traduz no trabalho desenvolvido
pelos mais de 300 Centros Qualifica espalhados pelo país. Reconhecendo a importância deste trabalho, a conferência teve
uma sessão paralela em língua portuguesa coordenada por
Francisca Borges e Susana Oliveira, responsáveis pela coordenação do Projeto, e Rosa Vieira, coordenadora do Centro Qualifica da EPATV.
Ao longo da sua implementação, o projeto UP-AEPRO teve
como principais objetivos: dar a conhecer o estado da arte
da iniciativa Upskilling Pathways em toda a Europa; promover
formação para formadores/educadores de adultos através de
sessões temáticas online, e ainda a divulgação de boas práticas que serão compiladas num manual que estará brevemente
disponível online.

No dia 30 de novembro, decorreu, online, a primeira
reunião do projeto Erasmus+, MOTIV-ACTION – Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to
Increase Job Opportunities. Este projeto visa criar ferramentas digitais que promovam novas oportunidades de
integração no mercado de trabalho para adultos desempregados, monitorizando o acesso às mesmas.
A parceria europeia é coordenada pela IGITEGO, com
sede na Suécia; integram ainda o consórcio a EAEA –
Associação Europeia de Educação de Adultos (Bélgica),
a EPATV - Escola Profissional Amar Terra Verde (representada neste projeto por Catarina Pessoa e Joana Rocha),
a ROMA CAPITALE (Itália), a INSUP FORMATION (França), a
Latvijas Karjeras attistibas atbalsta asociacija (Lituânia), a
Fondatsiya Na Biznesa Za Obrazovani (Bulgária), a Association IT World (também da Bulgária), a Federacio d’Associacions Culturals I Educatives de Persones Adultes (Espanha)
e a Manpower Employment Organisation (Grécia).
A EPATV encara este novo projeto como uma oportunidade de proporcionar aos seus colaboradores aprendizagens relevantes bem como a transferência das mesmas
para o trabalho desenvolvido com os nossos públicos-alvo.
A educação ao longo da vida assume cada vez mais
importância no trabalho desenvolvido pela EPATV, quer
pela experiência adquirida quer pela partilha com as suas
congéneres europeias.

QUALIFICAÇÕES

CASTELO DE GUIMARÃES

EFA em
visita de estudo
No dia 3 de dezembro, os alunos do Curso EFA de Técnico/o
Cozinha/Pastelaria realizaram uma visita de estudo ao Castelo
de Guimarães. A presente visita de estudo foi acompanhada
pela professora Helena Sousa e teve como como propósito a
visualização in loco dos conceitos trabalhados em contexto
de sala de aula e da área de Cidadania e Profissionalidade Património Cultural. A visita orientada pelo professor Capela
Miguel, foi extremamente enriquecedora, já que serviu para
mostrar aos alunos a história do nosso país e dar a conhecer as
guerras e conflitos que deram origem a este digníssimo país.

E FA

Construção de
Presépios
No dia 11 de dezembro e no âmbito da disciplina de Cidadania e Profissionalidade e Área de Estudo da Comunidade, os alunos da Curso EFA de Técnico/a Cozinha/
Pastelaria e do Curso de Técnico de Animação Sociocultural do 1º ano realizaram uma
exposição de presépios de Natal. Os grupos foram constituídos por alunos das duas turmas, numa atividade que contribuiu para uma maior dinâmica intergeracional.
Os trabalhos foram desenvolvidos com recurso ao aproveitamento de materiais,
dando nova vida a papel, plástico, rolhas de cortiça e caixas de diversas formas.
A atividade decorreu dentro de um ambiente de grande partilha, de entreajuda, e
espírito natalício. Os objetivos propostos para a atividade foram todos alcançados com
sucesso principalmente pela partilha de conhecimento entre adultos e mais jovens.

CONCURSO QUADRAS DE NATAL

Centro Qualifica da EPATV
anunciou vencedores
São já conhecidos os premiados da primeira edição do Concurso de Quadras de Natal organizado pelo Centro Qualifica da
Escola Profissional Amar Terra Verde.
O júri, constituído por Álvaro Oliveira, Marco Alves e Arnaldo de
Sousa, reuniu-se e deliberou por unanimidade atribuir o 1º prémio a
Paula da Conceição Azevedo, residente em Vila Verde, e formanda do curso EFA Técnico Cozinha/Pastelaria.
Também por unanimidade, foram atribuídas menções honrosas a Maria das Dores Sousa da Rocha Pires (formanda do curso
EFA Técnico Cozinha/Pastelaria), com morada em Vila Verde, e a
José Manuel Anjos Teixeira, residente em Braga, e ex-formando do
Centro Qualifica EPATV.
Os prémios foram entregues no dia 18 de dezembro.
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Rui de Moura Ribeiro Belo,
para a literatura Ruy Belo, nasceu a 27 de fevereiro de 1933,
em São João da Ribeira, Rio
Maior, falecendo precocemente, com apenas 45 anos, a 8 de
agosto de 1978, em Queluz.
Depois de frequentar o liceu
de Santarém ingressou, em 1951,
na Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, vindo
a licenciar-se, já em Lisboa, em
Filologia Românica e em Direito.
Obtém, posteriormente, o grau
de doutor em Direito Canónico
pela Universidade Gregoriana de
Roma com a tese “Ficção literária e censura eclesiástica”.
Católico de espírito inquieto,
com fortes ligações aos meios
que se opunham ao Estado
Novo, participante na emblemática greve académica de 1962,
candidato a deputado nas listas
da CEUD (Comissão Eleitoral de
Unidade Democrática), em 1968,
é olhado com desconfiança e
vigiado pelo regime de então.
Este clima de claustrofobia
terá pesado na sua decisão de
partir para Espanha onde, entre
1971 e 1977, ocupará o cargo de
leitor de Português na Universidade de Madrid.
Regressado a Portugal após
o 25 de abril e perante a impossibilidade – que muito o desgosta
– de lecionar na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa,
dará aulas, no ensino noturno, na
Escola Secundária do Cacém.

A sua curta vida não foi impeditiva de ter construído uma das
obras mais marcantes da poesia
portuguesa da segunda metade
do século XX na qual a temática
religiosa e a inquietação metafísica face à existência são linhas
de força predominantes. Disso
são exemplo livros como “Boca
bilingue” (1966), “Homem de
Palavra(s)” (1968), “País possível”
(1973), “A margem da alegria”
(1974) ou “Despeço-me da terra
da alegria” (1977).
No seu estilo, profundamente
original, o uso de técnicas mais
tradicionais conjuga-se com uma
escrita límpida que, por vezes,
para usar a expressão de outro
poeta, Manuel António Pina, parece ter “saudades da prosa”.
Como tradutor, verteu para
Português obras de autores
como Antoine de Saint-Exupéry,
Montesquieu, Jorge Luís Borges e
Federico Garcia Lorca.
Em 1991, foi condecorado a
título póstumo com o grau de
Grande Oficial da Ordem Militar
de Sant’iago e Espada o grande poeta que, num registo tão
belo como desalentado, um dia
escreveu: “eu vinha para a vida
e dão-me dias”.
Parecia, parafraseando um
título seu, despedir-se da Terra
da Alegria.•

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagem
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PARA A DEDICAÇÃO DE UM HOMEM
Terrível é o homem em que o senhor
desmaiou o olhar furtivo de searas
ou reclinou a cabeça
ou aquele disposto a virar decisivamente a esquina
Não há conspiração de folhas que recolha
a sua despedida Nem ombro para o seu ombro
quando caminha pela tarde acima
A morte é a grande palavra desse homem
não há outra que o diga a ele próprio
É terrível ter o destino
da onda anónima morta na praia

EU VINHA PARA A VIDA E DÃO-ME DIAS
Eu vinha para a vida e dão-me dias
Reduzida ao relógio a aventura
eu próprio me despeço da lonjura
e troco por desastres alegrias
Se não cabiam nestas freguesias
os gestos que trazia agora à lura
mal assoma limito a desmesura
e cantam rouxinóis não cotovias
E digo “senhorio” “procurador”
quando quero falar da minha casa
o templo onde habita o senhor
Não pode o homem ser aquele que é
mesmo que pra voar estenda a asa
ou seja natural de nazaré

ALGUMAS PROPOSIÇÕES COM CRIANÇAS
A criança está completamente imersa na infância
a criança não sabe que há-de fazer da infância
a criança coincide com a infância
a criança deixa-se invadir pela infância como pelo sono
deixa cair a cabeça e voga na infância
a criança mergulha na infância como no mar
a infância é o elemento da criança como a água
é o elemento próprio do peixe
a criança não sabe que pertence à terra
a sabedoria da criança é não saber que morre
a criança morre na adolescência
Se foste criança diz-me a cor do teu país
Eu te digo que o meu era da cor do bibe
e tinha o tamanho de um pau de giz
Naquele tempo tudo acontecia pela primeira vez
Ainda hoje trago os cheiros no nariz
Senhor que a minha vida seja permitir a infância
embora nunca mais eu saiba como ela se diz

#po esi a
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O Poço

Para o Zeferino, meu Amigo

O pequeno
poço
de onde
te debruças
para escutar
o medo,
sereno
alvoroço
da água
tremendo
parada
no escuro,
tão longe
na infância,
maior que
o mundo,
o eco
a chamar,
tem só
a distância
que de ti
ao fundo
há no teu
olhar.•

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagem

fotografia: Alvis Taurēns
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“Representação da Natividade”
Quadro de Agnolo di Cosimo di Mariano

CULTURA

A arte de celebrar
Em números anteriores já por aqui me
aventurei na procura de uma explicação (será que há?) para a relação que
se estabelece entre cada um de nós, a
arte e o artista.
Todos nós já tivemos a tentação de
tudo catalogar de arte e, mais “atrevido
ainda” achar que tudo é fácil e depressa resumir numa pretensiosa e arrogante
autoria própria!
A verdade é que a Arte, ao contrário
do que se pensa, não é (só) uma questão de habilidade, mas sim de liberdade, de liberdade na celebração da criação, da irreverência, da criatividade, do
sentido estético, da ligação mais profunda a um estado de pura presença.
Celebrar a força interior (Kandinsky
aborda-a nos seus ensaios), e que está
na origem da experimentação, alcançada através da perceção individual
verdadeira desprovida de juízos de valor, tão comuns no Ser Humano.
O facto de acharmos que compreendemos o nosso ofício não é o suficiente para fazer de nós artistas, nem
tão pouco nos confere habilitações
para sermos críticos de arte, por vezes
motivada pela simples “inveja” de não
ter criado. O ofício será, quando muito,

o instrumento que nos possibilitará palmilhar o caminho da arte. Um caminho
que deve ser percorrido de uma forma
livre, sem imposições, para podermos
percecionar a beleza de tudo o que
nos rodeia. No fim as capacidades vão
aparecer de uma forma natural e assim
ascendermos a um nível de compreensão que poderá despoletar o nosso lado
criativo.
O artista, e a sua criação, antes de
procurar a sua posição espacial, procura o seu “lugar”. O lugar reúne, agrega, já o espaço dispersa. É importante
perceber que o posicionamento não é
o mais importante, porque para ser “lugar”, deverá ser uma espécie de ágora
onde tudo se revela: a palavra, a discussão, a partilha, o conhecimento e assim
se tornar um “lugar de encontro” aberto!
A situação atual poderá criar um
(falso) sentimento de que não será este
o momento para grandes celebrações.
Pelo contrário, este é o momento de
celebrar o nascimento, a alegria de viver que não deverá ser menos profunda
e jubilosa do que antes. É o momento
para aproveitarmos para uma reconciliação com os verdadeiros valores humanistas e sermos entidades promotoras

de uma verdadeira mudança.
A história é pródiga em momentos
brilhantes que precederam momentos
obscuros como é exemplo do Renascimento após a Idade das Trevas. Este
quadro de Agnolo di Cosimo di Mariano
é um bom exemplo pela sofisticação
intelectual, própria do Maneirismo, mas
sobretudo pela valorização do “SER” enquanto responsável pela originalidade e
interpretação individual do que deve ser
a Celebração artística, através da emoção e da elegância.
Celebrar a arte deve ser um momento de clareza, de consciência, sem nevoeiros arcaicos e com espírito livre para
entendermos que o mundo nunca é o
que pensamos ser. Neste sentido, a arte
é sempre trabalho sobre nós próprios. No
final, tornamo-nos verdadeiros artistas da
vida.
É chegado o momento de aproveitar
para vivenciar uma verdadeira alegria
nos mais simples sentimentos da vida e
assim atingir a verdadeira celebração
natalícia.
FELIZ NATAL!•

Rui Silva
Docente
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O GALO ERIÇADO
O Galo Eriçado é uma peça de referência na existência do Demo. Mais ainda na História dos Povos, pois segundo a tradição foi ele escolhido por Deus para acordar
os seres vivos… Toda a Humanidade.
Conta-se que, em tempos de antanho em que a
guerra entre o Bem e o Mal andava acirrada, Deus bem
tentava que os gentios não aderissem nem acreditassem
nas aleivosias diabólicas.
A verdade é que se viviam tempos arrepiantes de
guerras consecutivas, de pestes e pandemias, de fome
e miséria e o povo sentia-se abandonado e facilmente
acreditava em boas, em lengalengas, em tretas, hábitos
e manias que pregavam os mais inesperados apóstolos
da desgraça.
Ora conta-se ainda que era durante o dia que entre o
gentio existia toda esta avalanche de treteiros e vendedores da palavra e das mezinhas, que diziam, saravam
todos os tipos de feridas do corpo e da alma e o povo
acreditava.
Ora era já ao sol pôr, quando o dia se finava e a noite
chegava rasteira e desconhecida, que os males maiores
aconteciam. O povo andava perdido, cansado, desmotivado e facilmente caía nas esparrelas que teciam
manipuladores e salafrários que com a palavra, pomadas
de banha e tretas, lhes corroíam a Esperança.
Ora o maior mal era o Demo que, como Deus, estava
em todo o lado e tinha a vantagem de ser bem disfarçado quando agia.
Conta-se então que no fim de um maléfico dia, já
quando a noite se abria, chegou o Diabo ufano e contente para tomar a Alma de muitos entrando por qualquer um dos buracos do corpo humano.
Galhofava contente por ver tanta gente abandonada por Deus e pobres anjos dos céus que não tomou
cuidado algum e foi tomando o corpo e a alma um por
um… eis senão coisa nunca vista e ouvida!!! Foi tamanha
chinfrineira e barulho e barulheira
CÓCÓCÓ… RICÓRICÓRICÓ!!!
CÓCÓCÓ… RICÓRICÓRICÓ!!!
CÓCÓCÓ… RICÓRICÓRICÓ!!!
O Diabo tinhoso não sabia onde se meter e por isso
desatou a correr sem parar. Foi e voltou com toda a gente a acordar
CÓCÓCÓ… RICÓRICÓRICÓ!!!
Voltou outra vez aquele galo a cantar com tanta força que ficou com as penas levantadas, eriçadas!!!
O Satã do diabo desatou a fugir sem parar até só
chegar ao Inferno!!!
O povo percebeu o que aconteceu e, porque se salvou, foi agradecer aos céus e ao galo.
Deus premiou o galo com a virtude de ser o primeiro
animal a acordar sem medo da noite e assim acordar
todos os outros animais.
Eu durmo descansado, quem me acorda é o galo
eriçado.•

Artesã: Conceição Sapateiro
Texto: Fernando Capela Miguel
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Marco Alves
Docente

SENTIR & SABER - A CAMINHO
DA CONSCIÊNCIA
António Damásio
“De um dos mais eminentes neurocientistas
a nível mundial, autor dos bestsellers O Erro
de Descartes e A Estranha Ordem das Coisas,
um novo, sucinto e luminoso livro, totalmente
dedicado à investigação do fenómeno da
consciência.
Nas últimas décadas, numerosos filósofos
e cientistas cognitivos têm debatido a consciência como se fosse uma questão à parte,
dando-lhe um estatuto especial, o de problema único, não apenas difícil de investigar,
mas insolúvel.
Porém, António Damásio está convencido de que as mais recentes descobertas da
Neurobiologia, da Psicologia e da Inteligência
Artificial nos facultam as ferramentas necessárias para solucionar este mistério.
Em 49 breves capítulos, o autor ajuda-nos a
compreender a relação entre a consciência
e a mente; porque estar consciente não é o
mesmo que estar acordado e não precisa de
mente; o papel fundamental dos sentimentos;
e a relação entre o cérebro biológico e o
desenvolvimento da consciência.
António Damásio não realiza apenas uma
síntese entre as descobertas de várias ciências e as perspetivas da filosofia: apresenta a
sua própria e original investigação, que tem
transformado o entendimento do cérebro e
do comportamento humanos.
«A pergunta seguinte diz diretamente
respeito à consciência: como é que o cérebro
constrói experiências mentais que associamos
inequivocamente a nós próprios?
Sobretudo na última década, vários investigadores destacados têm aventado respostas
a esta questão, mas nenhuma delas foi considerada plenamente satisfatória.
Espero que as soluções adiantadas no
presente livro nos aproximem de uma resposta
adequada e que sejam entendidas como um
Manifesto sobre o Problema da Consciência.»
António Damásio”.

MULHERES DA MINHA ALMA
Isabel Allende
A discussão em torno da igualdade
de género tem vindo a ganhar importância nos dias de hoje. Para Isabel
Allende, essa é uma luta que a acompanha desde a infância, quando não
compreendia porque certos comportamentos lhe estavam interditos por ser
mulher.
E na qual continua a estar profundamente comprometida, defendendo
que o patriarcado seja permanentemente erradicado, em favor de uma
sociedade mais justa, igualitária e
inclusiva.
Mulheres da minha alma é um
importante testemunho da autora em
torno da causa do feminismo, a partir
de exemplos da sua vida pessoal e da
reflexão sobre os acontecimentos que
vão tendo lugar no mundo.
Com o seu exemplo, e através da
partilha da sua experiência de vida,
com a escrita bem-humorada e preciosa tão do agrado dos leitores portugueses, Isabel Allende traz uma obra
obrigatória para todos aqueles que
sonham com um mundo melhor.

A CIDADE DE VAPOR - TODOS
OS CONTOS
Carlos Ruiz Zafón
“Um rapaz decide tornar-se escritor
ao descobrir que as suas invenções
despertam um pouco mais de interesse
por parte da menina rica que lhe roubou o coração.
Um arquiteto foge de Constantinopla com os planos de uma biblioteca
inexpugnável. Um estranho cavaleiro
tenta Cervantes a escrever um livro
como nunca existiu.
E Gaudí, a caminho de um misterioso encontro em Nova Iorque, deleita-se
com a luz e o vapor, a matéria de que
deveriam ser feitas as cidades.
A publicação de A Cidade de
Vapor, obra póstuma que reúne, pela
primeira vez, 11 contos inéditos de
Carlos Ruiz Zafón, é uma homenagem
a que, certamente, se juntarão os seus
leitores.”•
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2020,
ano atípico,
difuso, confuso
e saudoso.
Não sentem que voltaram ao início da adolescência?
- Pai, posso sair com os meus amigos?
- Sim filho, mas tens de estar em casa às 23 horas! Calma, vais sair
com quem?
- Com os meus amigos do outro concelho.
- Fora de questão! Vais noutro dia, hoje não! Aproveita o tempo
livre e vai dar uma corridinha que só te faz bem.
É esta a sensação que eu tenho, como se, de repente, todos
tivéssemos um novo pai chamado governo com mais mil e uma
regras que, na cabeça de um filho adolescente, não fazem sentido.
Mas os pais querem sempre o nosso bem, não é?
Não tenho dúvidas que este ano jamais será esquecido, tivemos
todos de adaptar-nos a uma nova realidade. Limitou as nossas rotinas, suprimiu-nos liberdades, impôs-nos vivências, colocou à prova
os nossos limites, “roubou-nos” pessoas que nos eram muito queridas,
tornou um simples jornal televisivo no maior filme de terror (baseado
em factos reais!).
Deixou feridas que, admito, será muito difícil a sua cicatrização.
No início desta pandemia, recordo-me de ouvir comentários que
associavam estes tempos a uma mudança drástica na forma de
pensar e agir do ser humano. As pessoas iriam aprender a viver em
comunidade e deixar de lado o egocentrismo, tornar-se-iam menos
materialistas e donos de uma nova perspetiva que prezava a simplicidade de um abraço ou um aperto de mão. Será? O futuro dirá.
Estes duros meses, vividos em confinamento, deixou-nos inquietos,
melancólicos e deprimidos. De repente, temos saudades de tudo e
mais alguma coisa, saudades de abraçar a nossa família, de sair de
casa, de ir beber um copo numa esplanada, de partilhar sorrisos sem
ter de os esconder numa máscara. Temos saudades de poder viver
e, acima de tudo, de não ter medo de morrer – ou, pior ainda, de
tirar a vida aos que mais amamos.
O estar com os outros, o verdadeiro alimento da alma, deixou
de ser possível e nem sequer tentamos, o receio das consequências
é tanto que nos limitamos a cumprir o que é possível. Resta-nos a
satisfação, dia após dia, de percorrer o nosso caminho, mesmo que
turbulento, com as pessoas que nos motivam a pensar que “vai ficar
tudo bem” e “ acreditar que o melhor está para vir”.
Depois de tudo o que passamos, temos que estar gratos, não
conseguimos fazer grandes celebrações, mas celebramos o que há
de mais importante neste mundo, a vida! Tudo mudou e vai continuar a mudar. Precisamos de PARAR, OBSERVAR, CUIDAR, AMAR,
RECRIAR, RECONSTRUIR e RECOMEÇAR.
Desejo um ano de 2021 cheio de boas celebrações e que neste
novo ano o vírus seja o do amor... Sejam Felizes!•

Sónia Vilas Boas
Docente

“ O vírus do amor,
aquele que é mais forte do que todos os outros,
que nos torna mais audazes e corajosos,
mais bonitos e brilhantes,
que nos faz acreditar na possibilidade dos impossíveis,
que nos dá garra e fé,
que nos mantém de pé,
que traz saúde e alento,
que nos faz sentir a vida com outra cor, louvor e
beleza,
que nos faz acreditar que há tanto para viver,
fazer e sonhar.
O vírus do amor,
Aquele que nos dá asas nos pés,
que ninguém lhe conhece a cor,
mas que todos lhe conseguimos sentir o sabor.
O vírus do amor,
que nos ajuda a criar outras caminhos, outros
conceitos, outras formas de avançar, que
nos torna livres para viajar mesmo que no
mesmo lugar, e nos permite tocar, abraçar e
beijar mesmo que de longe.
O vírus do amor,
que nos faz amar tanto a nós como a todos os
outros que conseguem sentir, tal como nós,
o poder do seu sabor ...”.
Diana Gaspar
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TITLE

ARTIST

Celebration

Kool & The Gang

Eastside Party

Thunderbitch

Happy Man

Jungle

A Festa

Tim Maia

Bizu

Claiana

Piada Final

Bonga

Have Yourself a Merry Little Christmas

Ella Fitzgerald

Get Happy

Frank Sinatra

The Lady is a Tramp

Tony Bennett, Lady Gaga

We Are The Champions

Queen

I Just Want To Celebrate

Rare Earth

Because the Night

Patti Smith

Perfect Day

Lou Reed

Honey White

Morphine

Eletric Pow Wow Drum

A Tribe Called Red

Ohh La La

Goldfrapp

Porc #1

Moderat

The Huggers

Moullinex

Dragging Smiles

El Señor

Судно

Molchat Doma

Fourth Rendez-Vous

Jean-Michel Jarre
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SABOR

Bacalhau
da Noite de
Consoada
Ingredientes para 4 pessoas:

Preparação:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

4 postas grossas de
bacalhau (250/300 gr
cada, já demolhado)
1 kg batatas
1 kg couve portuguesa
4 ovos
4 dentes alho
q.b. azeite
q.b. sal
q.b. vinagre

•
•
•
•
•

Descascar as batatas e alhos.
Cortar batatas ao meio, se forem grandes corte em
quatro.
Lavar muito bem os ovos e as folhas de couve, separar os
olheiros das folhas.
Colocar batatas, sal (ter em atenção o bacalhau que já
tem sal) e os ovos numa panela e quando levantar fervura colocar os olheiros, as folhas de couve e o bacalhau a
cozer.
Levar azeite ao lume com os dentes de alho esmagados
e deixe aromatizar o azeite, sem queimar o alho.
Arrefecer ligeiramente e colocar vinagre a gosto.
Depois de tudo cozido, dispor numa travessa e servir de
imediato, com o molho a parte.•

Américo Silva
Nuno Silva
Chefs, Docentes

SABOR

cheesecake
iogurte e
lima
Preparação:

Ingredientes:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Raspe a casca de 1 lima e retire-lhe o sumo.
Numa tigela, bata as natas com o queijo mascarpone e
o açúcar até ficar um creme consistente.
Adicione os iogurtes e o sumo e a raspa da lima, envolva
e reserve.
Parta as bolachas grosseiramente.
Coloque em taças camadas alternadas de bolacha
partida e do creme anterior.
Finalize com uma camada de creme, polvilhe com a raspa da restante lima e sirva bem fresco, decorando com
bolachas inteiras.•

Miguel Lopes
Chef, Docente

•
•

2 iogurtes gregos naturais
2 limas
200 g de açúcar
200 g de bolachas de
amêndoa
200 g de queijo mascarpone
4 dl de natas
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Happy Christmas to all, and to all a good night!
A Visit from St. Nicholas

Watch this
video telling
the story on
YouTube:

Clement Clarke Moore (1837)
’Twas the night before Christmas, when all thro’ the house,
Not a creature was stirring, not even a mouse;
The stockings were hung by the chimney with care,
In hopes that St. Nicholas soon would be there;
The children were nestled all snug in their beds,
While visions of sugar plums danc’d in their heads,
And Mama in her ‘kerchief, and I in my cap,
Had just settled our brains for a long winter’s nap —
When out on the lawn there arose such a clatter,
I sprang from the bed to see what was the matter.
Away to the window I flew like a flash,
Tore open the shutters, and threw up the sash.
The moon on the breast of the new fallen snow,
Gave the lustre of mid-day to objects below;
When, what to my wondering eyes should appear,
But a miniature sleigh, and eight tiny rein-deer,
With a little old driver, so lively and quick,
I knew in a moment it must be St. Nick.
More rapid than eagles his coursers they came,
And he whistled, and shouted, and call’d them by name:
“Now! Dasher, now! Dancer, now! Prancer, and Vixen,
“On! Comet, on! Cupid, on! Dunder and Blixem;
“To the top of the porch! to the top of the wall!
“Now dash away! dash away! dash away all!”
As dry leaves before the wild hurricane fly,
When they meet with an obstacle, mount to the sky;
So up to the house-top the coursers they flew,
With the sleigh full of Toys — and St. Nicholas too:
And then in a twinkling, I heard on the roof
The prancing and pawing of each little hoof.
As I drew in my head, and was turning around,
Down the chimney St. Nicholas came with a bound:
He was dress’d all in fur, from his head to his foot,
And his clothes were all tarnish’d with ashes and soot;
A bundle of toys was flung on his back,
And he look’d like a peddler just opening his pack:
His eyes — how they twinkled! his dimples how merry,
His cheeks were like roses, his nose like a cherry;
His droll little mouth was drawn up like a bow.
And the beard of his chin was as white as the snow;
The stump of a pipe he held tight in his teeth,
And the smoke it encircled his head like a wreath.
He had a broad face, and a little round belly
That shook when he laugh’d, like a bowl full of jelly:
He was chubby and plump, a right jolly old elf,
And I laugh’d when I saw him in spite of myself;
A wink of his eye and a twist of his head
Soon gave me to know I had nothing to dread.
He spoke not a word, but went straight to his work,
And fill’d all the stockings; then turn’d with a jerk,
And laying his finger aside of his nose
And giving a nod, up the chimney he rose.
He sprung to his sleigh, to his team gave a whistle,
And away they all flew, like the down of a thistle:
But I heard him exclaim, ere he drove out of sight —
‘Happy Christmas to all, and to all a good night.’

Illustrations from the 1864
edition of Clement Moore’s
poem A Visit from St. Nicholas
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Quiz
1.

What was the house like at the beginning of the poem?

8.

Santa sprang to his sleigh. Another word for sprang is:

a.

loud

a.

danced

b.

busy

b.

jumped

c.

quiet

c.

called

2.

It was all so still, not even this creature was moving…

9.

The feeling of the poem is:

a.

cockroach

a.

sad

b.

mouse

b.

crazy

c.

cat

c.

joyful

3.

Why were the stockings hung by the chimney?

a.

for Santa to fill

b.

for holding the fruit

c.

to dry after they got wet

4.

What were the children dreaming about?

a.

Christmas morning

b.

candy cones

c.

sugar plums

5.

Who is telling the story?

a.

the mother

b.

the father

c.

the child

6.

The names Santa called out were…

a.

the names of elves

b.

the names of his reindeer

c.

the names of the children

7.

What did the words “bowlful of jelly” describe?

a.

the food on the dining room table

b.

the wraping paper on the presentss

c.

the way Sant’s belly moved

10. What does Santa call out as he flies away?
a.

Merry Christmas and a Happy New Year!

b.

Many happy returns!

c.

Happy Christmas to all, and to all a good night!

Raquel Pinto
Docente
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Ter Desafios Matemáticos
Quantos anos tem a Felismina?
O Sr. Asdrúbal e a sua esposa têm quinze filhos nascidos
com intervalos de ano e meio. A Felismina, a filha mais
velha, admite ser oito vezes mais velha que o Francelino,
o mais novo de todos.
Quantos anos tem a menina Felismina?

O chapéu que não se vendia
Incapaz de vender um chapéu por €20, uma vendedora
desceu o preço para €8. Como nem assim conseguia
vendê-lo, voltou a baixar para €3,20 e, por fim, para
€1,28. Se o descer outra vez, pô-lo-á a preço de custo.
Supondo que seguia a mesma regra para baixar o preço,
pode o leitor dizer qual será o próximo preço do chapéu?

Números cruzados
Preencha o quadro com os algarismos da lista:

3-ALGARISMOS
117-161-246-329-358-423-462-514-590-627-671-735-756-839-868943-972

4-ALGARISMOS
1155-1659-2120-2579-3129-3741-4156-4825-5013-5528-6176-75608663-87159130-9617

5-ALGARISMOS
16255-21942-24100-31652-3942542951-51672-62156-77190-81839

6-ALGARISMOS
107238-209015-215560-275027-294647-300881-540225-602141743476-873165

7-ALGARISMOS
1233407-2112947-2345156-3134506-4751129-5213067
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Palavras Cruzadas - Casa Comerciais
Verticais:

1. Estabelecimento onde se lava, limpa
e passa a ferro a roupa.
3. Estabelecimento onde se vendem
a retalho géneros alimentícios secos,
enlatados e líquidos.
6. Estabelecimento onde se corta o
cabelo e faz a barba aos homens.
8. Estabelecimento onde se vende
peixe, especialmente fresco.
9. Estabelecimento onde se preparam
e vendem medicamentos.
11. Estabelecimento onde se vendem
livros.
13. Pequeno pavilhão, situado
geralmente nos centros urbanos,
destinado à venda de jornais, tabacos
e artigos miúdos.
15. Estabelecimento onde se fabrica ou
vende pão, biscoitos e bolos.
17. Estabelecimento onde se vende
carne a retalho.

Horizontais:

2.Estabelecimento onde se vendem e
consertam objetos em ouro, prata e
pedras preciosas.
4. Estabelecimento onde se vendem
perfumes.
5. Estabelecimento onde se vendem
produtos químicos de uso corrente,
cosméticos, artigos de higiene, artigos
de limpeza e utensílios.
7. Estabelecimento onde se vendem e/
ou consomem bolos e bebidas.
10. Estabelecimento onde se vende
papel e artigos escolares ou de
escritório.
12. Estabelecimento onde se vendem
charutos, cigarros, revistas, jornais e
artigos de papelaria.
14. Estabelecimento onde se vende
calçado.
16. Estabelecimento onde se vendem
artigos e instrumentos de óptica.
18. Estabelecimento onde se vendem
flores naturais ou artificiais.

QR CODE: SOLUÇÕES 39 E 40

José Carlos Dias,
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