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João Luís Nogueira
Diretor Geral

Resiliência sabe a pouco — 
queremos fazer brotar!

EDITORIAL 1



Não resistimos, não saltámos para trás; 
era pouco para nós, 
porque fazemos brotar um amanhã melhor, 
sem pandemia que possa tolher o futuro dos jovens do Vale do Homem! 

Resiliência. O que é?  
O Dicionário Priberam descreve-a, a partir da palavra inglesa 
resilience, e do latim resilio, saltar para trás, voltar para trás, 
reduzir-se, afastar-se ou brotar. Na Física, é a propriedade de 
um corpo recuperar a sua forma original após sofrer choque ou 
deformação.

Em sentido figurado, é a capacidade de superar, de recupe-
rar de adversidades (cf. https://dicionario.priberam.org/resili%-
C3%AAncia).

“Resiliência é aquela qualidade inefável que permite que 
algumas pessoas sejam derrubadas pela vida e voltem mais fortes 
do que nunca. Em vez de deixar o fracasso vencê-las, encontram 
uma maneira de renascer das cinzas” [cf. COURTNEY, E. Acker-
man, in https://positivepsychology.com].

Estamos perante um termo emprestado pela Física que nos 
fala da capacidade de um corpo, após ser deformado por for-
ças externas, regressar à sua forma inicial.

 Na esfera do agir humano, a Resiliência pode ser entendida 
como a capacidade que a pessoa, frente a grande adversida-
de, tem para superar obstáculos (cf. https://minhasatividades.
com/o-que-e-resiliencia-2/).

Seja perante violência física ou psicológica, um luto, doen-
ças, algum tipo de trauma, negligência, bullying, ou qualquer 
forma de abandono ou rejeição, ou outra forma de sofrimento, 
o resiliente tem a capacidade de transformar as suas dores num 
impulso para superá-las, com autoestima, com otimismo. É preci-
samente nestas condições que, enquanto instituição, nos encon-
tramos: com forte vontade de superar os obstáculos, em vez de 
nos contentarmos em recuperar o antes, após sofrer este choque 
da COVID 19.

A EPATV tem, e cabalmente o demonstrou, capacidade para 
enfrentar dificuldades e adversidades. Os nossos professores, 
alunos e colaboradores souberam perseverar e adaptar-se às 
mudanças, demostrando que os educadores têm uma respon-
sabilidade partilhada com as famílias: ensinar a resiliência numa 
perspetiva de olhar para a frente e não saltar para trás, voltar 
para trás, reduzir-se, afastar-se.

Citada esta história — do filme A vida é Bela de Roberto 
Benigni— , uma escola resiliente deve colocar o foco nos 
grupos mais vulneráveis, não deixando nenhum aluno para 
trás. A EPATV deu provas de ser uma Escola aberta, inclusiva 
e livre de todo o tipo de barreiras, constante na melhoria dos 
processos educativos. O prémio do jogo não é um M4, mas 
um tanque de oportunidades de emprego ou continuidade 
dos estudos.

Os planos de implementação do ensino virtual responde-
ram às necessidades mais sentidas: de conetividade, alimen-
tares (ajudas de refeição), de acompanhamento e reforço, 
porque sabemos que são as famílias com pior situação 
económica quem, num possível regresso à escola virtual por 
encerramento ou confinamento, têm maiores dificuldades 
para acompanhar o progresso educativo dos filhos, por falta 
de infraestruturas digitais ou pela impossibilidade de conci-
liar a sua vida profissional com a familiar. Quando pouco se 
sabia sobre a pandemia, percebemos que era urgente e 
imprescindível oferecer aos alunos um iPad, antecipando o 
ensino à distância. A EPATV não quis voltar para trás, reduzir-
-se, afastar-se, mas fez brotar uma nova maneira de encarar 
a aprendizagem. O digital ganhou relevância com medidas 
efetivas que, em  confinamento ou quarentena, asseguraram 
o processo educativo de forma virtual, transformando-se num 
elemento fortíssimo de resistência. Este não foi um processo 
que se fez da noite para o dia. Fizemos uma aposta forte, a 
longo prazo, de que nos orgulhamos.

A EPATV demonstrou que a segurança também está pre-
sente, afirmando-se como uma escola resiliente, com testes 
a todos os seus alunos, professores e colaboradores. Não se 
limitou a medidas sanitárias, mas dinamizou medidas promo-
toras de uma cultura de saúde e prevenção sanitária, através 
de atividades de sensibilização e consciencialização que 
transformaram os alunos e professores em cidadãos ativos no 
combate à pandemia e não como propagadores do vírus.

As escolas resilientes incorporam – em currículos e progra-
mas – os conhecimentos, como os conteúdos digitais e tecno-
lógicos, sem esquecer — como nós não esquecemos …— os 
conteúdos ambientais, de cidadania, sempre orientados 
para o acesso a emprego decente e à autonomia.

Podemos fazer melhor, não no sentido de voltar para trás? 
Podemos e devemos, através, por exemplo, da formação 
permanente de docentes que fomentem junto dos nossos jo-
vens uma cultura de resiliência, de motivação, de superação 
das dificuldades.

Demonstrámos, ao longo destes quase dois anos, que 
somos otimistas, capazes de avaliar as situações, por piores 
que pareçam, pensando em alternativas que solucionem os 
problemas.

Demonstrámos, ao longo destes quase dois anos, que so-
mos solidários, porque percebemos a importância de ajudar 
as pessoas. 

Demonstrámos, ao longo destes quase dois anos, que os 
problemas nem sempre são tão graves como perspetivamos 
numa primeira análise. Aprender a lidar com a pressão e o 
stress em situações limite evita ansiedade. 

Nós percebemos, alunos, professores e colaboradores, 
que uma Escola resiliente não é aquela que recupera a sua 
forma original após sofrer choque ou deformação, mas que 
avança para um novo amanhã... sem ansiedade ou angús-
tia, mas com a tranquilidade de um caminho percorrido, com 
o sucesso da empregabilidade dos nossos alunos ou conti-
nuidade de estudos superiores, a confiança crescente das 
famílias e o entusiasmo dos professores. 

Não resistimos, não saltámos para trás; era pouco para 
nós, porque fazemos brotar um amanhã melhor, sem pande-
mia que possa tolher o futuro dos jovens do Vale do Homem!•

Permitam que vos conte uma 
pequenina história grandiosa:
 
Durante a Segunda Guerra 
Mundial, na Itália, o judeu 
Guido e o filho Giosué foram 
levados para um campo de 
concentração nazi. Afastado 
da mulher, Guido faz com que o 
menino acreditasse que estão 
a participar numa brincadeira, 
para o proteger do terror que os 
cercava. 
Guido manteve a verdade 
escondida do filho até o fim 
quando, durante o abandono 
pelos oficiais nazis devido 
a aproximação das tropas 
aliadas, disse a Giosué para 
ficar numa caixa metálica no 
campo até que todos tivessem 
saído dali, sendo esta a "tarefa 

final" do jogo antes do prémio 
prometido, porque ele está 
quase a chegar aos mil pontos. 
Um oficial executou Guido num 
local isolado. Antes, ao passar 
pela caixa onde Giosué estava 
escondido piscou o olho ao filho, 
parecendo alegre e tranquilo. 
Na manhã seguinte, Giosué saiu 
da caixa no meio do silêncio do 
campo, entretanto abandonado 
pelos nazis: avistou um tanque 
M4 dos Estados Unidos e foi 
convidado para um passeio 
por um soldado americano. 
Concluiu que venceu "o jogo" e 
ficou muito feliz (sem saber que 
o pai já estava morto). Enquanto 
viajava, Giosué avistou a 
mãe, Dora, e contou-lhe 
entusiasmado como "ganhou 
um tanque". 

Sophie Miranda
Diretora Corporativa RH. Grupo Casais

Projeto Digital Casais

O setor da construção representa 17,4% do PIB, sendo um 
setor prioritário para o crescimento económico e desenvolvi-
mento do nosso País. 

Com uma história de mais de 60 anos e tradições familia-
res, a Casais procura estar na vanguarda do nosso negócio e 
das tendências. 

A pandemia Covid-19 que nos bateu à porta, numa 
escala mundial, em março 2020, validou e acelerou a nossa 
estratégia e aposta na digitalização e inovação. 

O setor da construção é um setor que sempre exigiu 
flexibilidade e resiliência. As nossas frentes de trabalho não 
são fixas e exigem ao nosso modelo de gestão de negócio e 
às nossas pessoas uma elevada capacidade de adaptação 
física, mental e cultural. 

A atividade do Grupo Casais espalha-se por 16 geogra-
fias, com as suas particularidades locais e culturais. A distân-
cia, a gestão logística e gestão de emoções e sentimentos 
das pessoas que se encontram deslocadas dos seus países 
de origem é uma realidade comum no Grupo, complemen-
tada, agora, com a introdução de novas formas de traba-
lhar, através de modelo de trabalho híbrido. 

A Covid-19 veio responder e facilitar soluções para muitas 
limitações que já vivíamos no Grupo. A aposta na digitaliza-
ção, desde o acesso e partilha dos documentos de todas as 
áreas em cloud com a reconversão para MS 365,  facilitou 
a troca de conhecimento e comunicação interna entre as 
nossas 4500 pessoas dispersas pelo Mundo, e através de um 
clique, facilitou a transição para um modelo de trabalho 
remoto ou com necessidade do afastamento social e físico 
que a pandemia exigiu. Para a Casais, foi uma oportunida-
de para repensar na forma como continuamos a partilhar, 
comunicar e formar/desenvolver competências. O projeto 
Digital Casais que consiste na reformulação e conversão in-
tegrada em suporte digital de muitos processos de gestão de 

negócio e de gestão de pessoas, permite acelerar e otimizar 
as nossas atividades.  

Com os efeitos da pandemia e com as novas gerações 
introduzidas no tecido empresarial e diversidade cultural que  
o nosso setor e o nosso grupo abrange, somos desafiados a 
repensar e ajustar os nossos processos, modelos e interações 
entre as nossas pessoas. 

Os valores Casais mantêm-se essenciais e a base no nosso 
modelo de negócio. As relações humanas, o bem-estar das 
nossas pessoas e das suas famílias foram valorizadas nesta 
fase pandémica. Com base no nosso propósito de Construir 
um Mundo Melhor, a sustentabilidade económica, ambiental 
e humana é a nossa bandeira. A Mestria Casais, marco da 
história e da família Casais, perdura e é o alicerce para conti-
nuarmos a nossa estratégia e crescimento sustentável. A ges-
tão e partilha de conhecimento, os valores humanos, a força 
de vontade e resiliência são as bases nos comportamentos 
diários das nossas pessoas. Somos continuadamente desa-
fiados a adaptar a novos processos construtivos, a introduzir 
novas ferramentas e materiais assim como a promover novas 
formas de relacionamento e de interação entre as equipas. 

Depois de tantos meses em contexto de pandemia, nun-
ca parámos operações por imposição. Assumimos a nossa 
responsabilidade na promoção da economia nacional, na 
manutenção do negócio e dos nossos colaboradores sempre 
com cuidado e prevenção. 

Somos uma força para o bem e temos demonstrado a 
resiliência da nossa indústria e das nossas pessoas. Temos 
desenvolvido uma estratégia de inovação que promove a 
sustentabilidade, a atratividade e a competitividade do se-
tor, potenciando e valorizando as nossas equipas, as compe-
tências e o contributo de cada colaborador para a constru-
ção da visão dos nossos clientes e de um futuro melhor para 
todos.•

32 DESTAQUEEDITORIAL



verdade, a borboleta passou o resto da sua 
vida rastejando com um corpo murcho e asas 
encolhidas. Incapaz de voar.” 

O que este homem- com a sua gentileza 
e vontade de ajudar- não compreendia, era 
que o casulo apertado e o esforço necessário 
à borboleta para passar através da pequena 
abertura foi o modo escolhido pela natureza 
para exercitá-la e fortalecer as suas asas.  Tal 
como a borboleta da história, às vezes, um es-
forço extra é precisamente o que nos prepara 
para o próximo obstáculo a ser enfrentado. Por 
consequência, quem se recusa a fazer este 
esforço, ou quem tem uma ajuda errada, não 
tem condições de vencer a batalha seguinte, 
e jamais consegue voar até ao seu destino.

Todos nós sabemos que não é fácil en-
frentar os obstáculos do dia a dia. Desde que 
nascemos, a vida parece uma enorme guerra, 
dividida em batalhas de 24 horas. Felizmente, 
a cada batalha, tornamo-nos mais preparados 
para a etapa seguinte. Agregamos conhe-
cimentos, perceções, experiências que vão 
moldando as nossas capacidades, entre elas, 
a resiliência.  

A resiliência é algo de que, apenas, toma-
mos consciência depois do acontecimento.

Já dizia Friedrich Nietzsche que, “Aquilo que 
não nos mata, fortalece-nos!” 

As experiências mais duras, os problemas, 
as dificuldades, os obstáculos que enfrentamos 
fortalecem-nos, quer mental quer emocional-
mente, e a nossa evolução, crescimento e 
fortalecimento ocorrem quando aprendemos, 
na prática, a superar as adversidades. Eu, pes-
soalmente, penso nos problemas, não como 
algo que ocorre na minha vida, mas como 
algo que ocorre para mim, para a minha evo-
lução, aprendizagem e crescimento. Quando 
passamos e enfrentamos momentos de tensão, 
tristeza, dor, preocupação, medo, nervosismo, 
dúvida, raiva, angústia, é sempre difícil, mas, 
faz parte da nossa trajetória e é precisamente 
na capacidade de resistir e retomar o equilíbrio 
a que chamamos de resiliência.

É nas adversidades que desenvolvemos a 
resiliência.

Daniel Goleman, escritor, psicólogo e jorna-
lista da ciência, refere que a chave neuronal 
para a resiliência está na rapidez com que 
recuperamos desse estado em que o nosso 
cérebro se encontra fora de si, como quando 
nos irritamos a ponto de dizer ou fazer alguma 
coisa que depois nos arrependemos (Gole-
man, 2017).

Por sua vez, Richard Davidson, neurocien-
tista da universidade do Wisconsin, descobriu 
que cada um de nós tem um nível característi-
co de atividade tanto do lado esquerdo como 
do lado direito, esse nível determina o intervalo 
em que varia o nosso estado de espírito diário- 
à direita, mais tenso; à esquerda mais resiliente 

(Cury,2004).
Com o objetivo de regular e treinar a 

resiliência, o perito em meditação, Jon Kaba-
t-Zinn, da faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Massachusetts, desenvolveu um 
método de treino, simples, de atenção plena 
que ensina o cérebro a registar o que acon-
tece no momento presente através de uma 
concentração profunda- meditação. Um estu-
do efetuado numa empresa, cujos funcionários 
estão continuamente sob pressão, demonstrou 
que no final de oito semanas de treino, a medi-
tar cerca de 20 a 30 minutos diários, o cérebro 
apresentava uma diminuição da atividade no 
lado direito tenso e um aumento da ativida-
de no lado esquerdo resiliente. Além disso, 
despertou neles a energia e a lembrança do 
que realmente apreciavam no seu trabalho 
(Kabat-Zinn, 2014). 

Aplicar a técnica de Jon Kabatt-Zinn, visa 
trabalhar com 3 características individuais que 
se vão desenvolvendo e fortalecendo, ajudan-
do-nos a ser mais resilientes.  Estas 3 particula-
ridades são: Autoconhecimento, motivação e 
resignação (Frasson,2018).

O autoconhecimento envolve o reconheci-
mento das nossas qualidades e capacidades, 
assim também como das nossas limitações e 
fraquezas. A importância pelo nosso autoco-
nhecimento está em obter sentido e clareza 
em relação áquilo que nos completa, o que 
dá real sentido à nossa vida, o que nos faz sen-
tir felizes e realizados. Há uma reflexão no tem-
plo de Elfos na Grécia, que define bem este 
conceito de autoconhecimento “Conhece-te 
a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os 
deuses, porque se o que procuras não achares 
primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em 
lugar algum.”

Auto-motivação é a energia que nos move, 
que nos provoca, que nos dá coragem e força 
para lutarmos em busca dos nossos objetivos.  
A motivação vem de dentro de cada um de 
nós e demonstra aquilo que realmente somos. 

Segundo José Roberto Marques, escritor, 
coach e CEO do IBC, “resignar é aprender a 
dar novo sentido à vida”. Resignar é conse-
guirmos ter uma perspetiva diferente sobre a 
vida, darmos novas interpretações, criar um 
novo foco acerca de experiências dolorosas, é 
fundamental para conseguirmos desenvolver 
a nossa inteligência emocional, criando, assim, 
uma mente mais equilibrada e saudável. 

Não temos o poder de controlar tudo na 
vida, mas podemos controlar a nossa reação 
perante as situações, apenas nós, somos auto-
res da nossa própria história.•

A vida não é um mar de rosas. Há muitas 
coisas, fora do nosso controlo que afetam a 
nossa realidade. Fatores externos, alheios à 
nossa vontade, e que nem sempre os pode-
mos prever, que fazem mudar o rumo da nossa 
vida. 

Cada um de nós tem histórias e situações, 
com as quais nos deparamos no dia a dia, que 
demonstram a necessidade de desenvolver-
mos a capacidade de resiliência, como resistir, 
suportar as pressões, retomar o equilíbrio e 
seguir em frente. Histórias que ilustram o quão 
dura pode ser a caminhada a que chamamos 
de vida.

Vou recontar uma pequena história, de 
autor desconhecido, que li e que esboça uma 
compreensão acerca dos desafios que en-
frentamos ao longo da vida e como estes nos 
tornam mais capacitados e preparados:

“Um homem observava, horas a fio, uma 
borboleta que se esforçava para sair do casulo. 
Ela conseguiu fazer um pequeno buraco, mas 
o seu corpo era grande demais para passar 
por ali. Depois de muito tempo, ela pareceu 
ter perdido as forças e ficou imóvel. O homem 
decidiu então ajudá-la: com uma tesoura abriu 
o restante casulo, libertando a borboleta. Mas 
o seu corpo estava murcho e era pequeno 
e tinha as asas amassadas. O homem con-
tinuou a observá-la, esperando que, a qual-
quer momento, as suas asas se abrissem e ela 
levantasse voo. Mas nada disso aconteceu; na 

Auto-conhecimento,  
motivação e resignação

Liliana Nogueira
Coordenadora de Projetos da EPATV
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O meu nome é Bruno Ferreira, pseudónimo Ezik como 
artista plástico, ilustrador e criador de Street Art.

 Bem, neste pequeno excerto de texto, irei falar sobre 
resiliência, cultura e superação.

Há dois anos, estive aqui na vossa escola a falar sobre 
criatividade e inspiração, falei também de vários projetos 
em que estava envolvido, ilustrações e um mural que iria 
fazer num Hotel em Lisboa, projeto que foi concretizado e 
é uma das minhas mais preciosas conquistas conseguida 
através de esforço e dedicação e integridade no meu 
trabalho, e, acima de tudo , não desistir de ser quem nos 
somos independentemente das adversidades.

Para poder falar de Resiliência, contarei o meu percur-
so: no fim do secundário, aluno com boa média, entrei em 
engenharia civil, com a ideia de fazer o curso de arquite-
tura, tornando-me engenheiro arquiteto. Cedo percebi 
que o curso não era o indicado para mim, pois não sou 
homem de ciências exatas. Fiz os exames novamente e 
mudei para Arquitetura na Universidade do Minho, curso 
que acabei por abandonar por dificuldades financeiras, 
estávamos em ano da Troika para quem se lembra. 

Tentei ver outras opções, mas teriam que ser em Braga, 
pois queria, mas não arranjava trabalho que fosse compa-
tível com estudar fora de Braga, em regime noturno. 

Determinado a tirar um curso, entrei em Ciência Política 
e, posteriormente, Direito, na Universidade do Minho, tal 
também não correu tal como esperava: o trabalho que 
tinha naquela altura alterou os horários, não me permitindo 
frequentar a maior parte das aulas.

De salientar que sempre continuei a desenhar, em casa 
nas pausas de trabalho nos momentos mortos, a todo 
o momento, sempre a criar os meus próprios desenhos, 

independentemente do curso que tirasse o desenho fará 
sempre parte da minha vida.

Passei um bom tempo sem procurar referências de artis-
tas ou imagens de forma a fomentar a minha criatividade 
e técnica , algo que já tinha trabalhado no curso de artes 
visuais e arquitetura e de forma autodidata, estando cons-
tantemente a fazer encomendas que me pediam com 
as quais me identificava e a recusar as com que não me 
identificava, escolhendo aqueles que me faziam desenvol-
ver mais as minhas capacidades, colocando o dinheiro em 
segundo plano, pensando no futuro.

Posteriormente, com um trabalho com um horário com-
patível, entrei em Design Gráfico. Tudo a correr da melhor 
forma, vários convites para pintar e encomendas com 
alguma dimensão nacional, curso a ir no bom caminho 
e um trabalho sereno que me permitia seguir até chegar 
aos meus objetivos, saía às 8:30h de casa chegava as 23h 
e ainda tratava de encomendas e projetos da minha ati-
vidade individual como ilustrador, artista plástico e grafiter 
de arte Urbana. Dormia umas 4/5h, pois todos os desenhos 
que são criados de forma original, exigem bastante do 
cérebro a nível criativo, às vezes, decidir se era azul ou ver-
melho era um desafio que demorava bastantes horas, mas 
sempre com o orgulho de, no final de contas não haver 
atalhos, o trabalho era todo meu, eram imagens que até 
passar para o papel só existiam na minha mente e isso é 
prazeroso. Tudo encaminhado, excelente portefólio, boas 
referências, já contactos de trabalho para terminar o curso 
ate que…

Um acidente de carro coloca-me de baixa: dores, sen-
sações estranhas, passado uns meses e vários exames, não 
era problema do acidente, tinha sim uma doença autoi-

Uma história
resiliente...

 Quando se deparam 
com um muro que não 

conseguem escalar, pintem o 
muro ao vosso gosto, pois a 
visão poderá ser melhor até 
do que esta do outro lado.

- ezik -

mune, denominada esclerose múltipla. Podia pensar que 
era o fim, seria o que muita gente pensa, mas por desco-
nhecimento pela doença - não é fatal e tem agora uma 
medicação que permite manter uma vida normal. Claro 
que nem tudo são rosas há dores, sensações estranhas, te-
mos só que ser mais fortes que muitas pessoas e olhar para 
o copo meio cheio e não meio vazio, ainda agregando 
mais valor às nossas conquistas.

Depois disto, e de um período e autoaceitação, não 
fiquei para trás, pelo contrário, mais força me deu, mais 
propósito, ao contrário do que se possa imaginar estou 
mais forte agora do que era antes, pois o que nos faz cres-
cer são as dificuldades, e não as conquistas, as conquistas 
são a cereja no topo do bolo. Devemos ter sempre objeti-
vos gigantescos, de forma a almejar sempre algo maior e 
não perder o foco.

Com esta responsabilidade, em vez de ficar só a falar 
sobre o que poderia fazer por mim, pelos outros tomei ini-
ciativa e tentei efetivamente mudar um pouco o Mundo.

Durante e pós o surto, pintei o Hotel Iberostar em Lis-
boa, participei no Festival Experience Music Fest, pintei dois 
murais no Parque de Gerizes Em Braga, pintei um mural na 
EB 1 de Frossos, produzi um Mural para a World MS, Federa-
ção Mundial da Esclerose Múltipla. Sou o representante de 
Talento internacional de Portugal representando a esclero-
se múltipla, tornando-me um dos símbolos de superação.  
Fui à SIC falar de Cultura de Resiliência; na TVI foi feita uma 
reportagem sobre a minha pintura no Hotel, onde se falou 

sobre perseverança, cultura e desmistificação da doen-
ça, a qual sofre  preconceito por ignorância, e confusão;  
apareci nas Notícias online do JN; no site e na revista da 
Menshealth (edição de julho); Podcast no programa de 
Cultura Entre Braga e Nova Iorque; Entrevista para Braga27 
Capital da Cultura, dezenas de projectos feitos de ilustra-
ção, pintura e street art. Continuo a trabalhar, continuo a 
estudar, continuo a ter mais encomendas… Sei que escrevi 
muito, mas foi de propósito, para perceberem que é, sim, 
possível aquilo que cada um quer para si.

Sempre olhei para a arte com responsabilidade social, 
tentando passar mensagens capazes de fazer o visualiza-
dor refletir sobre determinado assunto, deixar uma marca, 
não espero concordância nas mensagens que tento pas-
sar, mas, sim, reflexão sobre determinado assunto.

Não penso na arte como só um conjunto de traços 
e cores bonitas, quando pinto penso na vida  - as cores 
e traços surgem depois disso e não meramente de uma 
perspetiva visual, mas sensorial e social, em tentar fazer 
a diferença de alguma forma, foi isso que os meus ídolos 
fizeram e é o caminho que continuo a seguir, mantendo 
me sempre fiel a mim próprio por maiores que sejam as 
dificuldades.

Portanto, independentemente dos desafios que apa-
reçam, tudo é possível, acreditar, manter-se fiel aos vossos 
ideais e muito trabalho é o conselho que dou a toda a 
gente.•

Bruno Ferreira
Artista - Ezik 
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IDADE: Deixei de contar a partir dos 40
COR: Branco
COMIDA: Italiana
LEMA: Na vida, colocar algumas vírgulas, mas, essen-
cialmente, pontos finais, em situações que não nos 
permitem ser felizes.
DESPORTO: Caminhar
CLUBE: Dos Amigos
AMOR: Pelo meu filho e pela minha família
SAUDADE: (sem nostalgia) de alguns momentos da 
juventude 
PALAVRA: Gratidão
DESEJO: Felicidade 
MÚSICA: Beautiful Day, U2 
FILME/SÉRIE: O Milagre da Cela 7 
LIVRO: O Principezinho, Antoine de Saint-Exupéry  
(pelas mensagens que se descobrem a cada nova 
leitura)
HOBBY: Fotografia
OBJETIVO DE VIDA: A felicidade (e uma raspadinha 
premiada também ajudava)
AUTODEFINIÇÃO: Talvez sonhadora
SEGREDO: Se contasse, deixava de ter 
MEDO: De morrer e não ver o meu filho crescer
TOMAR CAFÉ COM… Amigos, sempre

QUAL É A SUA IDEIA DE FELICIDADE PLENA?
Rir, Saúde e Família

QUAL É O SEU MAIOR MEDO?
De perder as pessoas que amo.

O QUE MAIS VALORIZA NOS SEUS AMIGOS?
As palavras e os gestos que nos fazem acreditar nos 
anjos na terra.

QUAL É A SUA CARACTERÍSTICA MAIS ASSINALÁVEL?
A teimosia para concretizar os meus objetivos; pelo 
lado menos positivo, a impulsividade.•

Rosa Vieira, Coordenadora do 
Departamento de Formação de Adultos e Centro Qualifica 
da EAPTV, pertence ao Grupo Amar Terra Verde há 18 anos.

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

Memoria descritiva
O Homem de Barro
Ilustração onde se vê um peça de um material 

desconhecido sendo amassada, mas com uma cara 
de aparente serenidade e felicidade. Tal como uma 
escultura, a vida primeiro vai amassar-nos de forma a 
esculpir, no fim, a peça com todo o seu esplendor. 

Transmite que são os desafios e as dificuldades que 
nos moldam e até que encontraremos forma “perfei-
ta”, mas estando sempre em constante evolução.•

Ilustração: Bruno Ferreira - Ezik
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O Programa de Iniciativa Nacio-
nal Digital Competências Digitais 
e.2030 atribuiu à EPATV o selo 
INCoDe.2030. Este programa criado 
em 2017 tem por objetivo desen-
volver as competências digitais da 
população portuguesa. As compe-
tências digitais são essenciais para 
o exercício pleno da cidadania, 
atuando também como facilitador 
da empregabilidade, ao darem 
resposta às exigências da crescen-
te digitalização do mercado de tra-
balho: uma população ativa mais 
qualificada dá lugar a novas formas 
de trabalho, novas profissões, a 
mercados e produtos inovadores e, 
por conseguinte, atividades econó-
micas mais robustas e competitivas. 
As competências digitais são igual-
mente da maior importância para o 
desenvolvimento de um pensamen-
to crítico e multifacetado, e para 
promover a inclusão, a autonomia 
o bem-estar e a justiça social.

Atenta a estas questões, a 
EPATV tem desenvolvido diversas 
ações de formação destinadas à 
capacitação digital da sua equipa 
educativa, procurando assegurar 

uma transição digital eficaz. Iniciou 
também, neste ano letivo, o projeto 
ICLASS, com a distribuição de ta-
blets, modelo da APPLE, que foram 
personalizados com o nome e tur-
ma do aluno, e que permite o aces-
so aos manuais e a recursos educa-
tivos digitais.  Pretende-se, com este 
projeto, promover ambientes edu-
cativos inovadores numa lógica de 
pesquisa individual e colaborativa. 
Pretende-se, ainda, apostar num 
ensino centrado no aluno, promo-
vendo a sua autonomia e responsa-
bilidade, com um papel ativo, que 
deve estar refletido nas diferentes 
fases do processo de ensino-apren-
dizagem, isto é, na planificação, na 
aprendizagem e na avaliação. Não 
significa que os métodos ensino tra-
dicionais não têm lugar, mas, cada 
vez mais, a sala de aula deverá ser 
espaço onde aluno se sinta bem, 
com desejo efetivo de aprender e 
com acesso às ferramentas que lhe 
propiciam esse conhecimento.

A EPATV congratula-se pela 
atribuição deste selo, que vem con-
firmar e reconhecer as ações até 
então desenvolvidas.

O Dia Mundial da Atividade Física 
celebra-se a 6 de abril. Este dia visa 
promover a prática de atividade física 
junto da população, assim como mos-
trar os benefícios do exercício físico, 
tais como:

-Combate o excesso de peso e a 
obesidade;

-Prevenção do aparecimento de 
várias doenças;

-Redução da tensão arterial;
-Melhoria da autoestima;
-Redução do stress;
-Contribuição para a concen-

tração e para o bem-estar físico e 
psicológico.

O recomendado é fazer, no mí-
nimo, 30 minutos de exercício físico 
por dia. A Organização Mundial de 
Saúde, que instituiu a data para a 
prevenção do sedentarismo, aponta 
a inatividade física como o quarto 
principal fator de risco de morte no 
mundo.

Para marcar a data, os nossos 
alunos foram desafiados pelos profes-
sores de Educação Física a tirar uma 
fotografia a fazer exercício físico. Seja 
sozinho ou acompanhado, o obrigató-
rio neste dia é mesmo fazer exercício.

A Escola Profissional Amar Terra Verde participou, no dia 16 de 
abril, na sessão “Euroscola Online”, promovida pelo Parlamento Eu-
ropeu, cujo tema, este ano, foi “Cyber Scurity in the EU: How can we 
protect our digital future?”

A EPATV foi uma das cinco escolas portuguesas participantes nes-
ta sessão, que contou com a presença de 102 escolas de 24 países 
da União Europeia. O evento decorreu durante a manhã, onde os 
alunos tiveram oportunidade de ouvir e interrogar o vice-presidente 
do Parlamento Europeu, Othmar Karas, e o Chefe de unidade do 
Comité Especial para a Interferência Estrangeira em todos os Proces-
sos Democráticos da UE no Parlamento Europeu, Markus WARASIN. 

Francisco Valente, do curso de Eletrotecnia, 3º ano, foi o pri-
meiro e único aluno português a endereçar o Sr. Vice-presidente 
do parlamento europeu, indicando que a tecnologia 5G potencia 
ecossistemas digitais mais complexos, o que vai implicar maiores 
desafios de segurança e, neste sentido, que medidas irá a UE adotar 
para enfrentar os riscos relacionados com possíveis vulnerabilidades 
técnicas destas redes? 

Othmar Karas repondeu a esta questão, deixando claro que, 
para que possamos ter êxito na área da cyber segurança é neces-
sário que haja, em primeiro lugar, transparência e cooperação entre 
todas as autoridades nacionais, serviços secretos, serviços inteligen-
tes, partilha de informação, cooperação e competência na UE.

Em segundo lugar, Othmar Karas referiu que a UE necessita de le-
gislação nesta área, sendo fundamental ter um quadro jurídico que 
permita à EU atuar legalmente. 

Acrescentou ainda que este não é só um problema da UE, mas 
também de países como a Rússia, China e Estados Unidos.

EPATV recebe selo
INCoDe 2030

Dia Mundial da
Atividade Física

Aluno interpela Vice-Presidente 
do Parlamento Europeu no 
evento Euroscola Online
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A EPATV iniciou uma parceria de formação 
com a marca de produtos de tratamento ca-
pilar TRUSS. Presente nos Salões de Beleza mais 
exigentes, a TRUSS tem conquistado a cada dia 
mais espaço e destaque no mercado de beleza 
devido à qualidade oferecida pelos seus produ-
tos que cumprem o que prometem e apresentam 
recuperação capilar percetível desde a primei-
ra aplicação. Os alunos do 1º ano do Curso de 
Cabeleireiro, orientados pelo diretor de curso, 
HairMaster Nelson Costa, tiveram a oportunida-
de de experimentar 3 tipos de tratamentos: Fast 
Repair - Reconstrução Capilar;  High Liss – Reali-
nhamento dos Fios;  Infusion – Reconstrução 
Cuticular.  A iniciativa foi brilhantemente condu-
zida pela técnica responsável Nilda dos Santos 
Faria, acompanhada pelo diretor geral da marca 
TRUSS, Hélder Faria, e muito bem acolhida pelos 
alunos, que tiveram a oportunidade de verificar a 
eficácia dos diversos tipos de tratamento.

Instituído em 2019, o Dia Nacional do Ar tem como objetivo 
sensibilizar a população para a importância da qualidade do ar.

O tema deste ano é “Educar para melhorAr” que destaca a 
importância de envolver a comunidade e o sistema educacional 
na formação das crianças e jovens para serem cidadãos mais 
informados, mais conscientes e mais responsáveis.

A Escola Profissional Amar Terra Verde assinalou o dia com a 
participação de várias turmas num Webinar onde foi realizada a 
apresentação dedicada ao efeito do confinamento na qualida-
de do ar a nível nacional, apresentado o projeto “O Ar que eu 
respiro” que a APA e a Associação Bandeira Azul para a Europa 
estão a desenvolver.

Paralelamente a este webinar, a EPATV instalou hoje um dispo-
sitivo fixo (sensor) em contacto com o ar externo. Esta ação está 
inserida no projeto MAPeAR, que se desenvolve em parceria com 
a ASPEA e as Eco-Escolas.

No projeto MAPEAR, aprendemos a utilizar o dispositivo de 
medição de partículas, para aferir a qualidade do ar, a partir da 
concentração de PM10 e PM2.5, que são indicadores gerais da 
poluição atmosférica.

Os principais objetivos são promover a literacia socioambiental 
relativamente à qualidade do ar e ruído nas cidades e nas comu-
nidades em que as escolas se inserem, incutindo a sensibilização 
ambiental em meio escolar.

Os alunos do curso profissional de Eletrotecnia instalaram o 
sensor na escola e farão a monitorização de concentrações de 
gases, partículas e ruído na imediação da sua escola.

No dia 22 de abril, assinala-se o dia da Terra, 
cuja finalidade é sensibilizar para a proteção da 
biodiversidade, criando uma consciencialização 
dos problemas da contaminação, bem como de 
outras preocupações ambientais com o intuito 
de proteger a Terra. 

A participação no projeto “Ecolápis? – Desafio 
Faber-Castell”, promovido pelas Eco-Escolas, foi 
abraçado pela turma do 3º ano de Design Gráfi-
co, de forma a desenvolver os conhecimentos de 
Educação Ambiental para a sustentabilidade.

A ilustração, inspirada no famoso livro ”Onde 
está o Wally?” teve como base de inspiração a 
floresta- a floresta e toda a sua biodiversidade e 
multiplicidade de cores de outono vibrantes.

A aluna Diana Abreu, autora da ilustração, 
afirmou que mesmo com um fundo detalhado 
não foi fácil "esconder" um lápis vermelho numa 
floresta onde a maioria das cores eram verde ou 
castanho!  A forma de contornar esse problema 
foi desenhar flores nos arbustos, as folhas das 
árvores foram pintadas com cores de outono e 
acrescentados alguns lápis como se fossem parte 
integrante da floresta.

A EPATV mais uma vez incute nos seus alunos 
o sentido de responsabilidade e proteção da 
sustentabilidade ambiental.

As alunas do 3º ano de estética rece-
beram, a 23 de abril, a formadora Fátima 
Matos num contexto de formação de 
aplicação de henna nas sobrancelhas e 
design das mesmas e enquadrada num 
dos temas de PAP da turma.

Tendo como objetivo apresentar 
diversas formas de medição de sobran-
celhas com recurso a paquímetros e 
epilação à linha, as formandas puderam 
visualizar também a coloração com 
henna numa modelo com alterações do 
pelo na zona da sobrancelha.

Apesar de ser uma técnica milenar, 
foi uma formação muito esperada pelas 
formandas, uma vez que, no mundo da 
estética, as inovações são constantes e 
são sempre impactantes.

TRUSS enriquece curso 
de Cabeleireiro(a)

Dia Nacional do Ar:
Webinar “Educar para 
melhorAr”

Dia da Terra: projeto 
Eco-Escolas “Onde 
está o Ecolápis?” 

Esteticistas em 
formação "Design 
de sobrancelhas"
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No âmbito da disciplina de Serviços Especiais, 
os alunos do 2º ano do Curso Técnico de Restau-
rante/Bar prepararam, a 26 de abril, uma mesa 
comemorativa do Dia da Mãe e uma Box para 
oferecer à Mãe com bolachas, pavlova, águas 
aromatizadas, cocktail e frutas em calda.

Durante o dia 27 de abril, os alunos, docen-
tes e não docentes da EPATV realizaram testes 
laboratoriais para pesquisa do SARS-CoV-2, em 3 
espaços distintos da escola, por equipas da Cruz 
Vermelha Portuguesa.

No final da testagem, a EPATV conseguiu 614 
testes negativos (100%).

Este procedimento insere-se no «Programa de 
Rastreios laboratoriais para a SARS-CoV-2 nas cre-
ches e estabelecimentos de educação e ensino» 
que, com o reinício das atividades escolares pre-
senciais, implica a realização de um teste rápido 
de antigénio a alunos, docentes e não docentes 
de todos os níveis de ensino.

Segundo informação do Serviço Nacional de 
Saúde, depois do primeiro teste, o calendário 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escola-
res (DGEstE) prevê que o rastreio se repita duas 
semanas depois, apenas nos concelhos com um 
nível de incidência de casos positivos acima de 
120/100 mil habitantes. Os seguintes rastreios serão 
realizados «com uma periodicidade inicial de 
28/28 dias, ajustada para um intervalo entre 7/7 a 
14/14 dias em função do número de casos identifi-
cados nos testes realizados», conforme estipulado 
na orientação conjunta original da Direção-Geral 
da Saúde, DGEstE e Instituto de Segurança Social.

É com muito orgulho que a EPATV 
vê o vídeo "Pack your packages away!" 
tornar-se o grande vencedor do desafio 
#TrashHack na categoria dos desafios 
internacionais #StayActive. Este trabalho foi 
realizado pelas turmas do Curso de Anima-
dor Sociocultural e Técnico de Multimédia 
do 1º ano, sob orientação da professora 
Clara Sousa.

A escola parabeniza todos os parti-
cipantes da rede Eco-Escolas e JRA que 
também submeterem trabalhos de reporta-
gem para esta mini-competição.

Portugal contabilizou um total de 43 
trabalhos submetidos, provenientes de 13 
escolas diferentes, de entre as quais, alguns 
jovens repórteres para o ambiente da rede 
nacional, continuando a ser um dos países 
que mais se destaca pela 
sua atividade e qualidade de 
trabalhos!

Pode consultar o vídeo 
premiado neste QR code:

O 2º ano do Curso Técnico de Cozinha/
Pastelaria cumpriu, no dia 30 de abril, o 
desafio de criar um prato vegetariano, em 
apenas uma hora de preparação.

Os resultados foram, no mínimo, delicio-
sos: 

- Piza vegetariana com ananás, cogu-
melos e pimentos;

- Pimento recheado acompanhado de 
tostas de pesto;

- Risoto de cogumelos.

Dia da Mãe

Covid-19: escola sem 
casos positivos

Eco-Escolas: 
EPATV vence 
desafio #TrashHack

Cozinha: desafio 
vegetariano
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Quase dezena e meia de alunos do terceiro ano 
do Curso Técnico de Restaurante/Bar da EPATV 
(Escola Profissional Amar Terra Verde) iniciaram em 
abril os seus estágios profissionais — anunciou a Prof. 
Olga Martins.

A Diretora de Curso agradece às empresas que 
acolheram os alunos da EPATV “numa altura de 
enormes dificuldades para elas, com graves limita-
ções à sua atividade, o que aumenta o reconheci-
mento delas pela qualidade dos nossos alunos e da 
sua formação”.

A EPATV destaca a sua trans-municipalidade, ten-
do em conta que todas as empresas que acolhem 
durante três meses estes alunos têm a sede fora de 
Vila Verde, tornando os seus alunos apetecidos por 
instituições da capital de distrito e de Amares.

Assim, se o Alberto está a estagiar no Migaitas 
Salão Champagne, a Ana Isabel e a Andreia foram 
escolhidas pelo Hotel Elevador do Bom Jesus, en-
quanto a Liliana e a Vanessa estão a concluir o seu 
estágio no Café Vianna e o André no Hotel Porta 
Nova Collection House e o Restaurante Chef Vinagre 
recebe o Hélder.

Por sua vez, o Hotel Meliã acolhe os estagiá-
rios Ricardo e David, enquanto o Café Colinatrum 
completa a formação do Simão e do José, o mesmo 
acontece com a Churrascaria Caldelas que recebe 
de braços abertos a Irina, a Patrícia e a Cristina.

Finalmente, a Casa do Professor acolhe o César e 
o Hotel Porta Nova Collection House ajuda o André 
a terminar a formação.

Decorreu, no dia 7 de maio, a partir das 
14horas, na Alfândega do Porto, a Cimeira 
Social, que foi o ponto alto da Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia, 
com o qual se pretendeu marcar a agenda 
europeia para a próxima década. 

O Grupo Amar Terra Verde, enquanto 
membro da Associação Europeia para a 
Educação de Adultos (EAEA) e tendo sido 
eleito por esta associação para a vice-pre-
sidência da Plataforma Europeia para a 
Aprendizagem ao Longo da Vida (Lifelong 
Learning Platform - LLLP), faz parte do grupo 
restrito de entidades da sociedade civil que 
esteve presente na cimeira, que deu lugar 
a uma intervenção por parte da vice-presi-
dente da LLLP e nossa colaboradora, Susana 
Oliveira, num dos workshops dedicado à 
discussão das competências e inovação, tó-
picos que se incluem no primeiro Pilar desta 
política.

Susana Oliveira, vice-presidente da Life-
long Learning Platform, defendeu junto dos 

responsáveis máximos dos países da União 
Europeia uma abordagem de Educação ao 
Longo da Vida atendendo às necessidades 
das pessoas, desde a primeira infância e 
durante toda a vida que vá para além das 
competências necessárias para o mercado 
de trabalho. Foram ainda feitas propostas no 
sentido de valorizar e integrar cada vez mais 
os diversos setores de educação e forma-
ção, potencializando igualmente os sistemas 
de reconhecimento e validação de com-
petências não formais e informais que estes 
sistemas permitem. 

Esta Cimeira contou ainda com interven-
ções do Primeiro-Ministro António Costa, da 
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von 
der Leyen, entre outros representantes das 
instituições europeias.

A Cimeira pretendeu reforçar o compro-
misso dos Estados-Membros, das instituições 
europeias, dos parceiros sociais e da socie-
dade civil com a implementação do Plano 
de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Alunos de Restaurante/ 
Bar realizam estágio em 
várias empresas

EPATV representada na Cimeira Social
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O Dia da Europa, comemora-
do a 9 de maio, festeja a paz e a 
unidade do continente europeu. 
Esta data assinala o aniversário da 
histórica «Declaração Schuman». 
Num discurso proferido em Paris, 
em 1950, Robert Schuman, o en-
tão Ministro dos Negócios Estran-
geiros francês, expôs a sua visão 
de uma nova forma de coopera-
ção política na Europa, que torna-
ria impensável a eclosão de uma 
guerra entre países europeus.

A sua visão passava pela cria-
ção de uma instituição europeia 
encarregada de gerir em comum 
a produção do carvão e do aço. 
Menos de um ano mais tarde, era 
assinado um tratado que criava 
uma entidade com essas fun-
ções. Considera-se que a União 
Europeia atual teve início com a 
proposta de Schuman.

Neste sentido, os alunos da 
EPATV também quiseram assinalar 
esta data com a realização de 
um conjunto de trabalhos sobre os 
diferentes países da União Euro-
peia, destacando principalmen-
te aspetos como a população, 
superfície, moeda, alguns monu-
mentos e pratos típicos de cada 
um dos países evidenciando a 
diversidade nesta União de países.

A EPATV voltou a receber uma 
sessão de Teatro-Debate, uma medi-
da do programa Cuida-te+ do Insti-
tuto Português do Desporto e Juven-
tude – IPDJ. Desta vez o tema foi a 
Saúde Sexual e Reprodutiva, com a 
peça #Liberdade, onde foram apre-
sentados e debatidos temas como 
estereótipos, igualdade de género e 
influência dos pares. Esta iniciativa, 
levada a cabo pela Baal17 – Com-
panhia de Teatro, tem como objetivo 
intervir de forma preventiva na saúde 
juvenil, promovendo comportamen-
tos e estilos de vida saudáveis. Olhos 
nos olhos, cada participante foi 
convidado a construir a ficção, des-
construindo a realidade. Um espelho 
que reflete as possibilidades do futuro 
a partir das escolhas do presente, 
antes que elas se tornem num pro-
blema. Participaram nesta atividade 
as turmas de Animador Sociocultural 
e Técnico de Multimédia 1º ano.

No dia 14 de maio, ainda no âmbito das comemora-
ções do Dia da Europa, o Clube Europeu da EPATV, em 
articulação com o Europe Direct Minho, organizaram uma 
sessão de esclarecimento sobre a temática: Pacto ecológi-
co europeu - o Transporte ferroviário promove a mobilida-
de sustentável. 

Ao longo da sessão, foi destacado que o ano de 2021 
é o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, salientando-se 
os benefícios do transporte ferroviário enquanto meio de 
transporte sustentável, inteligente e seguro. Assim, foi possí-
vel esclarecer algumas ideias e compreender as vantagens 
do transporte ferroviário e a aposta da UE neste meio de 
transporte, contribuindo para a diminuição de emissão de 
gases de efeito de estufa e contribuir para o combate às 
alterações climáticas.

Este evento, apesar de ser online, criou algumas dinâmi-
cas interativas permitindo aos alunos interagir e participar 
de forma mais lúdica e criativa, contribuindo uma vez mais 
para a consolidação das suas aprendizagens e desenvolvi-
mento de competências.

Dois alunos da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) tiveram a honra de 
disputar, em Esposende, a final do concurso Jovem Talento da Gastronomia (JTG), ao 
lado de 26 estudantes e jovens profissionais de todo o País. Neste Concurso nacional 
só participaram mais duas Escolas minhotas: a Profissional de Esposende e a de Hote-
laria e Turismo de Viana do Castelo.

Rodolfo Meléndrez Rodriguez, Diretor do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria na 
EPATV, acompanhou os seus alunos, durante os três dias e destacou o empenho e as 
capacidades demostradas pelo Francisco Lopes e pela Rafaela Rodrigues.

“O desafio foi grande; os nervos, o stress e a pressão foram ainda maiores, mas 
saíram-se muito bem tendo em conta que se tratava do seu primeiro concurso, e não 
foi qualquer um... Só estamos a falar do Jovem Talento da Gastronomia, Concurso 
nacional de grande repercussão. Parabéns para a Rafaela e Francisco por mais este 
desafio de aprendizagem e de superação para eles” — comentou o Chefe Rodolfo 
Meléndrez.

Artes de mesa, barman, cozinha, inspiração veggie, pastelaria e cozinha tradi-
cional foram as sete áreas em concurso, tendo a Rafaela Rodrigues representado a 
EPATV na categoria de Cozinha/Pastelaria enquanto o Francisco Lopes foi finalista 
nacional na disciplina de Pastelaria.

O Jovem Talento da Gastronomia é um movimento criado em 2009, para jovens 
profissionais e estudantes de hotelaria e restauração (cozinha, pastelaria, bar, serviço 
de sala e gestão). O JTG é um ponto de contacto dos jovens em construção de 
carreira com toda a comunidade gastronómica e funciona como uma rampa de 
lançamento para os participantes, estimula a aprendizagem e aumenta o leque de 
oportunidades.

A Rafaela Rodrigues, do 2° ano do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria, teve uma 
grande oportunidade para demonstrar a sua capacidade, a sua coragem perante 
novos desafios nestes tempos difíceis e as suas aprendizagens. O prato a concurso foi 
um Carré de borrego em crosta de pistachio e ervas aromáticas, creme de batata 
doce e legumes grelhados. 

Por sua vez, no segundo dia, Francisco Lopes, do 3° ano do curso Técnico de Cozi-
nha/Pastelaria, apresentou um pão de ló húmido crocante com cremoso de tangeri-
na, crumble de canela e gelado de baunilha. 

Além da Final Nacional da 9.ª edição do Jovem Talento da Gastronomia, na Esco-
la Profissional de Esposende, no dia 12 de maio, decorreu o Fórum JTG, dedicado aos 
estudantes de gastronomia e consistiu num momento de formação.

Dia da Europa

Educação para a 
Saúde em Teatro

"Pacto Ecológico Europeu": 
Clube Europeu da EPATV 
e Europe Direct Minho

Dois alunos da EPATV
desafiaram 26 Jovens Talentos
da Gastronomia
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No dia 17 de maio, a EPATV aco-
lheu uma formação para profissio-
nais de cabelos, com espaço aberto 
no mercado, e para os alunos do 
Curso de Cabeleireiro. A formação 
consistiu na aprendizagem dos 
tratamentos ao fio capilar da marca 
TRUSS e consistiu também no serviço 
de Alinhamento/Alisamento Capilar.

Hélder Faria e Nilda Faria deram 
a conhecer a marca TRUSS (muito 
conceituada no Brasil e Estados Uni-
dos da América) e toda a gama de 
produtos que, de momento, têm no 
mercado português.

No dia 26 de maio, um grupo de seis alunos 
do primeiro ano da Turma de Técnico de Frio e 
Climatização, acompanhados pelos professo-
res Sara Leite do Vale e Pedro Arantes, repre-
sentaram a EPATV na final da XXII edição dos 
Jogos da Matemática, que se realizou online, 
devido aos condicionalismos impostos pela 
pandemia. 

A XXII edição dos Jogos da Matemática, 
este ano organizada pela Eptoliva, contou 
com a participação de 12 escolas profissionais.

Os alunos mostraram-se muito empenha-
dos na resolução da prova, evidenciando um 
sentimento de competitividade saudável e 
verdadeiro espírito de equipa!

Por despacho da ANACOM (Autoridade Nacional de Comu-
nicações), de 31 de maio de 2021, foi aprovada a certificação 
da Escola Profissional Amar Terra Verde, como Entidade Forma-
dora ITED. 

Dois representantes da ANACOM, entidade responsável pela 
atribuição da Certificação de Entidades Formadoras ITED, visi-
taram as instalações da EPATV, nomeadamente, o espaço das 
oficinas do Curso Técnico de Eletrotecnia. Também fizeram uma 
inspeção aos equipamentos e materiais exigidos pela entidade.

Esta ação orientada pela Diretora Pedagógica, Sandra Mon-
teiro e pelo Diretor do Curso Profissional de Técnico de Eletrotec-
nia, Carlos Marinho, pretendeu incluir a certificação profissional 
de Técnico Instalador ITED aos alunos deste curso.

A presente certificação permite o exercício da atividade de 
entidade formadora com a capacidade para ministrar cursos 
habilitantes e de atualização de conhecimentos de Infraestru-
turas de Telecomunicações em Edifícios, nos termos e para os 
efeitos dos artigos 78º e 79º, do diploma acima citado, para 
projetistas e instaladores ITED.

A Escola Profissional Amar Terra Verde assinala o Dia Mundial das 
Abelhas com o hastear da 13ª bandeira verde das Eco-Escolas.

Ao longo da semana, de uma forma colaborativa, os alunos e pro-
fessores da EPATV construíram um mural em homenagem à abelha e à 
sua importância na biodiversidade e na manutenção dos ecossistemas.

Após a visualização do filme “História de uma Abelha”, os alunos 
assistiram a uma apresentação sobre a importância das abelhas e 
debateram o impacto das abelhas nos ecossistemas. 

Em simultâneo, na entrada da escola, esteve todo o dia patente 
uma exposição onde se pôde observar uma colmeia de exposição 
com um enxame. O professor José Carlos Dias, também apicultor nos 
tempos livres, apresentou quadros com cera moldada pelas abelhas 
e com mel produzido pelas mesmas. Os alunos tiveram, assim, oportu-
nidade de observar todo o processo, desde a sua origem, explicado 
com detalhe, amor e paciência pelo professor José Carlos Dias. 

Sem abelhas não há polinização e não há reprodução da flora. Sem 
flora não há animais e sem animais não haverá espécie humana.

Como alertava Einstein “se as abelhas desaparecerem da face da 
Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência”.

É a 13ª vez que a Escola Profissional Amar Terra Verde recebe a ban-
deira verde que simboliza o reconhecimento das ações e o trabalho 
da escola no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 
A cerimónia contou com a presença do Diretor Geral da EPATV, Dr. 
João Luís Nogueira, e da Vereadora da educação da Câmara Munici-
pal de Vila Verde, Dr.ª Júlia Fernandes.

Formação:
Tratamentos
TRUSS

XXII Edição dos 
Jogos da Matemática

Curso de Eletrotecnia com 
Certificação ITED

Eco-Escolas:
Dia Mundial das Abelhas com 
o hastear da bandeira verde
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O percurso das águas pluviais é feito por coletores sub-
terrâneos conduzidas pelas sarjetas até aos cursos naturais 
de água. Estas sargetas são a entrada de fluxos de água 
e, muitas vezes, também objeto de deposição de resíduos: 
quer decorrentes do arrastamento das águas da chuva, quer 
decorrentes da atividade humana, como óleos alimentares, 
garrafas, beatas, entre outros.

Com este projeto a ABAE pretende alertar e sensibilizar a 
população para as consequências, quer nos ecossistemas 
terrestres, quer nos ecossistemas marinhos, da incorreta depo-
sição dos resíduos.

A Escola Profissional Amar Terra Verde participou no desafio 
“O Mar começa aqui”, com a turma do 2º ano do curso de Es-
teticista, sendo selecionado o desenho da aluna Liliana Silva.

Os principais objetivos da participação foram compreen-
der a necessidade da proteção dos ecossistemas e da bio-
diversidade da água doce e salgada, educando para uma 
cidadania ativa.

O Concurso Nacional Eco-Código pretende pro-
mover a participação e a criatividade dos estudantes 
envolvidos no Programa Eco-Escolas, através da pro-
dução de um trabalho de comunicação: o póster.

Este ano, foi proposto aos alunos, ainda em ensino 
à distância, a criação do Eco-Código para o ano le-
tivo 2020-2021. Foram várias as propostas dos alunos, 
sempre com o pressuposto do compromisso à comu-
nidade escolar para a proteção do ambiente.

Neste ano letivo, um dos temas do ano é o espa-
ço exterior, que motivou várias propostas de cartazes. 
Destacou-se o trabalho que envolvia os pássaros e a 
liberdade que sempre nos demonstram.

A intencionalidade demonstrada pela liberdade 
e respeito que as aves sempre nos mostram, quando 
são observadas, serviu de mote ao nosso Eco-Có-
digo. Todos nós deveríamos usar a nossa liberdade 
tendo sempre em atenção o respeito que o planeta 
Terra nos merece e exige.

As frases foram escritas pela turma do 1º ano do 
curso de Cozinha/Pastelaria e abordam os temas 
Resíduos, Água, Energia, Ar e Espaços Exteriores. O 
cartaz final foi trabalhado pela turma do 1º ano de 
Multimédia, sempre com o apoio dos docentes.

Em parceria com as disciplinas de inglês e francês, 
este ano o nosso Eco-Código tem também versões 
nessas duas línguas.

O curso Animador Sociocultural – 1º ano, durante este ano letivo, 
esteve envolvido no Projeto ART’THEMIS + Jovens Protagonistas na 
Prevenção e na Igualdade de Género da União de Mulheres Alter-
nativa e Resposta (UMAR). 

Este é um projeto de prevenção primária que tem como objetivos 
centrais a Promoção de Direitos Humanos e a Igualdade de Género. 
Foram dezoito sessões que culminaram com a apresentação final 
dos trabalhos desenvolvidos pelas várias escolas, no dia 23 de junho 
pelas 18.00, numa iniciativa via Zoom.

Com a participação neste projeto, que terá continuidade nos 
próximos anos letivos, pretendeu-se a promoção de valores de 
incentivo à cidadania, à participação justa nas diversas as áreas 
da vida pública e privada e a consciencialização das formas pelas 
quais a desigualdade de género se processa. 

Para além da exploração teórica, do debate de ideias, o curso 
apresentou como projeto final o “Espantalho dos Estereótipos”, este 
assumiu seis personagens( o Rogério, a Filipa, a Joana, o Leonardo, 
a Josefina e o Daniel) com as quais se demonstrou que a orientação 
sexual não se vê. Diz respeito ao que cada ser humano sente por 
outras pessoas e que todas as orientações sexuais são válidas.

 Sabemos que ainda existe um longo caminho para percorrer 
para atingirmos a mesma equidade entre os pares,  mas se todos nos 
empenharmos, sem dúvida, que teremos uma sociedade mais justa. 

Com os nossos espantalhos, pretendemos “espantar” todo o tipo 
de preconceitos e como Voltaire dizia “Preconceito é opinião sem 
conhecimento…”.

As infraestruturas de telecomunicações em 
edifícios e um documentário sobre a construção da 
maior barragem do mundo dominaram, na manhã 
do dia 23 de junho, os Encontros de Eletricidade 
e Energia, na Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV).

Estes Encontros envolveram os alunos de Eletro-
tecnia e de Frio e Climatização, sob coordenação 
dos professores Carlos Marinho e Francisco Gomes.

O Prof. Carlos Marinho apresentou os elementos 
infraestruturais das telecomunicações num edifício, 
como o Par de Cobre, Cabo coaxial e Fibra ótica, de 
acordo com a regulamentação imposta pela ANA-
COM (Autoridade Nacional para as Comunicações).

A segunda parte dos Encontros foi preenchida 
com a exibição do documentário “Gigantes da 
Engenharia – Barragens”, do National Geographic 
Channel, apresentado pelo prof. Francisco Gomes. 
Ao longo de 47 minutos, os alunos da EPATV ficaram 
a conhecer os pormenores da construção da Barra-
gem das Três Gargantas, na China. Foi concluída em 
2012 após 18 anos de construção. A maior central 
hidroelétrica do mundo aumentou o tráfego econó-
mico a montante do rio Yangtze, mas fez deslocar 
pelo menos 1,3 milhões de pessoas e originou altera-
ções ecológicas significativas.

EPATV participa no projeto 
"O Mar começa aqui"

Eco-Código EPATV Art’themis: Curso de Animador 
Sociocultural em ação pela 
igualdade de género

“Telecomunicações” 
dominam Encontros de 
Eletricidade e Energia
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Tratamentos de beleza protetores do ambiente e do pla-
neta Terra foi o lema central das Provas de Aptidão Profissional 
das dezoito finalistas de Estética da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), ao longo da manhã de dia 19 de maio.

Os membros do júri foram surpreendidos com cinco propos-
tas que dão prioridade aos elementos naturais em detrimento 
dos químicos na beleza das pessoas e dos medicamentos na 
sua saúde, fazendo jus à EPATV como Eco-Escola e berço de 
boas práticas ecológicas.

A apresentação da PAP constitui uma etapa importante 
da vida destas jovens que concluíram o ensino secundário 
com o bónus de um curso profissional.

Sandra Monteiro, apelou às jovens que “façam as melhores 
opções da vossa vida. Procurem-nas. Estaremos aqui para vos 
apoiar”.

Perante um júri constituído por Sandra Monteiro, Diretora 
Pedagógica da EPATV, Paula Lage, maquilhadora e formado-
ra, Maria José Falcão, Diretora de Curso, Lúcia Lopes, Diretora 
de Turma e as professoras Palmira Moreira e Rita Gonçalves, 
as 18 finalistas “concluíram com sucesso” as suas PAPs, inician-
do-se agora a nova fase da vida profissional para a qual se 
empenharam em estar bem preparadas” — garantiu Maria 
José Falcão.

Em grande forma, a manhã de apresentação das PAPs 
abriu com técnicas de abordagem pelo quinteto constituído 
por Bárbara Machado, Catarina Durães, Cláudia Alves, Jéssica 
Sousa e Mariana Gomes, o qual explanou os diversos méto-
dos de depilação e de epilação, através de um documento 
teórico e de um vídeo realizado por elas sobre epilação a 
raio laser. Criaram também uma página no Instagram na qual 
advertem para as contra-indicações deste método. A página 
Giveaway serve para divulgar este projeto e através de um 
concurso já realizado, no âmbito da PAP, a vencedora teve 
direito a um cabaz de produtos essenciais para uma epilação. 
A PAP encerrou com um exercício prático a cera, antes de 
elogiarem, emocionadamente, os seus professores que “vão 
ficar no coração de todos nós”.

Inês Macedo e Beatriz Silva surpreenderam os jurados com 
as suas “Terapias de Amor” para cuidar da pele que agora 
tem um novo adversário, a máscara de proteção anti-Covid. 
A prova foi acompanhada de um vídeo, já exibido na TV 
Verde Minho, sobre auto-relaxamento, e a apresentação de 
um conjunto de ingredientes com princípios ativos e prazos de 
validade que são naturais e fáceis de fazer em casa. Ao longo 
do projeto, esta dupla desenvolveu também um jogo online.

Contra o uso exagerado de medicamentos, a Érica Fernan-
des e a Jéssica Cracel apresentaram uma ideia de medicina 
que começa a ganhar terreno no seio dos cientistas: a Refle-
xologia, um tratamento para aliviar as dores, em crescimento 
no mundo inteiro.

Fundamentalmente, “as nossas mãos e os nossos pés são 
um mini-mapa de todo o nosso corpo” e os jurados experimen-
taram, por sorteio, todas as linhas de ação deste exercício que 
faz a humanidade poupar muito dinheiro em medicamentos. 
Além de um exercício prático de Reflexologia, elas elabo-
raram um desdobrável com os princípios e práticas deste 
método.

Querem um autocarro elétrico que lhe proporcione tra-
tamentos de beleza próximo de si? Dirão que é mentira de 1 
de Abril, mas a Joana Lopes, Lara Sousa, Margarida Correia e 
Sara Abreu mostram que é verdade e só precisa de um patro-
cinador para ser realidade. Trata-se de um camião de estética 
sustentável ou salão móvel de beleza, apenas com produtos 
naturais, com energia solar e movido a eletricidade.

Com esta ideia, este quarteto evita o uso de químicos e os 
testes em animais e apresenta uma proposta de epilação com 
cera caseira misturada com limão e açúcar. O projeto — onde 
se inclui uma maquete pormenorizada em três dimensões do 
salão móvel — foi enriquecido com o site Beauty movel.

Para terminar o dia em beleza, Eduarda Rocha, Letícia 
Mota, Mariana Costa, Rute Daniela Gomes e Sónia Dias sugeri-
ram uma maquilhagem “transformadora do dia para a noite”, 
fazendo-nos viajar até às origens no Egipto, através de um 
procedimento - uma maquilhagem de dia e de noite.

Realizou-se, no dia 8 de julho, na Escola profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), as Provas de Aptidão Profissional (PAP) 
dos quinze finalistas do Curso Técnico de Design Gráfico, com 
aplauso para todos de todos os membros do júri: Sandra Mon-
teiro, diretora pedagógica; Fátima Pimenta, diretora de curso 
e professora orientadora; Ricardo Cabral e Ana Luís Nogueira, 
professores acompanhantes do projeto; Daniela Matos, direto-
ra de turma; e o convidado Raúl Peixoto, ADN Agency. Foi um 
dia de celebração da criatividade.

A jornada de oito horas encerrou com chave de ouro: 
Diana Abreu e João Costa — uma dupla tímida— colocou a 
cereja no topo de um bolo que constitui a sagração da criativi-
dade deste curso da EPATV.

Esta dupla oriunda de Amares e de Rio Caldo apresentou 
a proposta de um jogo digital — www.elfernthegame.itch.io/
elfern — para o qual elaboraram texto e grafismo, partindo 
de uma escrita manual, seguindo-se a escrita digital e depois 
a codificação. É um trabalho espantoso com 32 personagens 
criadas, com doze expressões diferentes, no mínimo, às quais 
acrescem 64 expressões do personagem principal (PK). Este 
jogo inclui a descrição dos personagens, cenários trabalha-
dos pelos dois e é divulgado através de crachás. “Nunca me 
aconteceu ter um trabalho de tanta maturidade e qualidade. 
É pena que a EPATV — como comunidade — não faça ideia 
do trabalho gigantesco que fizestes em três anos. Que orgulho 
tenho de vós” — disse o professor Ricardo Cabral.

A manhã abriu com a PAP de Thomas Barbosa Rodrigues, 
vindo de Carreiras (S. Miguel), que apresentou uma marca de 
roupa que pretende renovar o estilo urbano do graffiti, mas-
culino e feminino, que incluiu a elaboração de um catálogo, 
website, com o lema  Streetwear never dies. Além dos modelos, 

Thomas Rodrigues, apresentou também um saco de embala-
gem, um vídeo que levou Sandra Monteiro, Diretora pedagógi-
ca, a desabafar: “este projeto não pode ficar nesta sala”.

Iara Fonseca (de Terras de Bouro) e Vanessa Matos (de 
Amares) mostraram ao júri várias coleções de t-shirts inspiradas 
nos Lenços de Namorados, com bordados alusivos aos plane-
tas, flores e mar integradas na marca Natincor. Tudo foi feito à 
mão e o projeto inclui um saco de pano, cartão de visita, enve-
lope, código QR com ligações para as redes sociais.

Por sua vez, Mário Ferreira, de Carreiras (S. Miguel), cujo tra-
jeto de vida emocionou os jurados, apresentou uma loja online 
que nasceu com desenhos e evoluiu para o design e fabrico 
de porta-chaves, elaboração de cartazes, vídeos, telas, logó-
tipos, panfletos e retratos a carvão, os quais são vendidos com 
apoio do Instagram. Este jovem, com uma doença pulmonar 
que exigiu um transplante “não deitou a toalha ao chão nem 
encarnou o papel de coitadinho e transformou a sua doença 
numa bela oportunidade” — sublinhou Raúl Peixoto, da ADN 
Agency, reforçando ainda: “vamos ouvir falar muito de ti”.

Da Loureira, Vila Verde, veio a Maria Inês Ferreira, autora da 
Minês, uma marca de roupa feminina, apresentando cartão 
de visita, etiquetas com duas cores, embalagem própria para 
as coleções de constelações e do universo, através de uma 
proposta simples, mas distintiva que pode ser apreciada no site 
e no Instagram. 

Da Loureira veio também o Hugo Araújo que formou, com 
Luís Pedro Silva (de Vilarinho), uma dupla de luxo para apresen-
tar uma marca de roupa — Hunilu — que deixou o júri boquia-
berto. Criaram várias t-shirts com frases diferentes, alusivas 
a uma vida positiva, inseridas num cilindro, numa aposta na 
sustentabilidade ambiental, apresentando também um vídeo 

Curso de Esteticista: a beleza 
do ambiente sustentável

Design gráfico
celebrou a criatividade
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promocional. É uma proposta com história, 
conceitos e valores potentes. “Quando 
olho para vós, eu vejo design” — sustentou 
a prof. Fátima Pimenta, porque “fizeram 
uma ótima equipa e ideias não vos faltam”.

João Magalhães é um dos dois finalistas 
vindos de Valdozende, Terras de Bouro. 
Vestiu o avental e apresentou a sua loja de 
café — Coof —  através de um projeto que 
inclui logótipo, vestuário para os emprega-
dos, embalagens ecológicas, autocolantes 
e QR com a ementa da loja, que pode ser 
consultada no Instagram. A apresentação 
da PAP teve um pequeno luxo: um inter-
valo para servir um café com bolachas. Os 
detalhes da proposta incluem dispensador 
de guardanapos, balcão decorado com 
as cores da marca e letreiro exterior. 

Voltemos a Terras de Bouro para dis-
putar com Leandro Silva e com a Patrícia 
Silva, de Gême (Vila Verde), um jogo de 
tabuleiro, O Renascer da espada. Trata-se 
de um tema medieval, com peças impres-
sas em 3 D, que nos falam de quatro Reinos 
(Água, Terra, Elétrica e Fogo) que lutam 
para conquistar os outros reinos, liderar o 
planeta e escravizar outras nações. Sos-
seguem, porque é apenas um belíssimo 
jogo de 18 cartas, lançadas por um dado 
piramidal, mas espantem-se porque este 
jogo “aproveita o talento e criatividade de 
duas pessoas diferentes que conseguem 
um resultado fantástico que vai desde a 
criação de regras, de uma história, criação 
de figuras e espadas”. Trata-se de uma 
criação fantástica que poderá despoletar 
um torneio inter-turmas — como foi sugeri-
do pela prof. Ana Luís Nogueira.

De Prado sai uma proposta de ca-
noagem, através de João Manuel Alves 
Carneiro, na ótica de lazer e ocupação 
dos tempos livres, utilizando as canoas, 
gaivotas e insufláveis. Esta proposta pressu-
põe a criação de uma empresa, com uma 
carrinha de nove lugares, parcerias com 
escolas, IPSS e Centros de Estudo, aquisi-
ção de terreno e construção de sede. A 
divulgação inclui canecas, sacos, t-shirts e 
bonés, bem como outdoors e Mupi's, um 
site e QR.

Paulo Araújo, de Valdozende, trouxe 
uma obra de encanto, com desenhos 
talentosos que acompanham os poemas 
todos de Mensagem de Fernando Pessoa, 
num livro feito à mão, com capa costura-
da. 

Joana Simões veio de S. Vicente da 
Ponte (Amares) para apresentar a sua 
proposta de sacos ecológicos de linho 
com ilustrações coloridas criando a marca 
BagLogic, com mensagens em inglês. É um 
ternurento combate ao uso do plástico, 
“com beleza e simplicidade, amiga do 
ambiente e agradável à vista”. O projeto 
incluiu etiquetas, cartões, catálogo, redes 
sociais.

Com “destinos programados” — uns com contratos de 
trabalho resultantes do estágio, outros com prosseguimento 
de estudos para o IPCA e IPVC—, os 18 finalistas do Curso 
Técnico Profissional de Eletrotecnia defenderam, no dia 9 de 
julho, as suas Provas de Aptidão Profissional (PAP) na Escola 
Profissional Amar Terra Verde. 

Em 2020, “onze dos nossos alunos seguiram estudos supe-
riores no IPCA” — revelou Sandra Monteiro, Diretora Pedagó-
gica. Para já, “temos um para CTeSP em Melgaço (IPVC) e 
mais quatro para o IPCA. Estamos na terceira PAP  — entre 
dez — deste ano. O balanço não pode ser melhor.”.

A manhã do dia 9 de julho arrancou com a apresentação 
de um sistema de rega para um estádio relvado pela tripla 
Rui Oliveira, Tiago Costa e Hugo Azevedo. Os dois primeiros 
começam a trabalhar na próxima segunda-feira e o terceiro 
vai ingressar num CTeSP da área.

Perante o júri presidido por Sandra Monteiro, Diretora Pe-
dagógica, e constituído pelos professores Carlos Silva (Diretor 
de Curso), Pedro Arantes (Diretor de Turma), Aurélio Ma-
chado (Orientador de Projeto), Sandra Guedes (Corretora), 
Marco Monteiro (da empresa Smov Energy), Cláudio Pimenta 
(empresa ODARP) e Paulo Amorim (Sindicato SITE-Norte), fora 
apresentados seis projetos inovadores.

Um deles foi construído por Sérgio Costa, Leonel Salgado 
e Hugo Ribeiro e consiste num fumigador elétrico auto-sus-
tentável, uma ferramenta para apicultores, que é alimenta-
da a energia solar. Os jurados consideraram-no uma “ideia 
engraçada e bem conseguida”. Mais um trio com emprego 
já garantido.

Uma instalação de ITED (Infra-estruturas de telecomu-
nicações em edifícios) foi a prova de Francisco Azevedo, 
Luís Araújo e Toni Fernandes, que nos remeteu às origens do 
Telegrama (1684) e do Telemóvel (1973). Um vai seguir para o 
IPCA e os outros começam a trabalhar já.

Rafael Silva, Edgar Cunha e Hugo Vieira presentearam 
os jurados com uma prova de manutenção de instalações 
elétricas e telecomunicações. Um segue para o IPCA, outro 
vai trabalhar e o terceiro está indeciso entre trabalhar ou 
ingressar no ensino superior.

“Ficamos tão felizes por terem os vossos destinos planea-
dos e podem continuar a dispor de nós” — afirmou a Diretora 
Pedagógica da EPATV.

Rodrigo Novais, José Oliveira e Francisco Valente mos-
traram uma coletânea de vídeos-tutoriais, do género “Faça 
você mesmo”. Ao longo de vários meses, os programas que 
eles produziram debruçaram-se sobre a melhor maneira de 
iluminar com LED, fazer uma extensão elétrica, fazer uma 
iluminação de Natal, entre outras ações a realizar em casa. É 
mais um trio que vai reforçar o IPCA e as empresas da região.

Chegou a vez de apresentar uma máquina que separa 
automaticamente objetos com cores diferentes, numa inicia-
tiva  concretizada por José Mota, Pedro Ferreira e Tiago Pires, 
através de um sistema triplo: mecânico, pneumático e auto-
mação elétrica. Deste trio sai mais um jovem que prossegue 
os estudos superiores e os outros têm emprego garantido.

“Desejamos-vos o melhor e saibam que podem sempre 
contar connosco e com a EPATV para o que precisarem”, 
rematou o Diretor de Curso.

18 eletrotécnicos com
futuro garantido
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Os finalistas do Curso de Educação e Formação (oitavo e 
nono anos de escolaridade) da Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV) ofereceram aos seus convidados um recital de 
sabores, repletos de cor através de um “brunch” que constituiu 
a sua Prova de Avaliação Final (PAF).

Com apoio dos Professores Olga Martins (Diretora de Curso), 
Marco Alves (Diretor de Turma) e António Igreja, ao longo da 
manhã deste dia 15 de julho, os finalistas prepararam uma 
alternativa de refeição, misturando os pratos matutinos com as 
receitas para o meio dia. O nome é uma fusão entre as pala-
vras "breakfast" (café da manhã, em inglês) e "lunch" (almoço, 
em inglês).

Perante um júri que incluiu a Diretora Pedagógica da Esco-
la, Sandra Monteiro, um representante da APHORT (Associação 
Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo) e José Antu-
nes (docente e proprietário do Restaurante Churrasqueira de 
Caldelas), os jovens, apesar de viverem idades e um contexto 
difícil, “estiveram bem” — assinalou Camilo Sousa. 

O representante da APHORT elogiou o trabalho dedicado, 
empenhado e competente dos professores da EPATV, uma vez 
que os alunos “se desembaraçaram bem nas suas tarefas”.

O brunch era constituído por uma paleta diversificada de 

cores e sabores que incluiu iogurte grego com mirtilos, chocola-
te e granola, panquecas, papas de aveia, ovos mexidos sobre 
tosta e abacate, tosta de queijo fresco com salmão fumado, 
cogumelos salteados, bolo de laranja, seleção de frutas, pão 
de espinafres, águas aromatizadas, sumo natural de frutas, 
café, leite e chá.

Sandra Monteiro não escondeu a sua alegria: “Está espeta-
cular! Isto nem no Sheraton. Está um luxo, cinco estrelas”.

Olga Martins, Diretora de Curso, lembra que o percurso de 
um CEF requer outro tipo de ensino para a aprendizagem, mas 
todos concluíram com muito sucesso”. A Diretora de Curso 
revelou que a avaliação final onde cada um teve tarefas 
específicas permite-nos saborear um balanço muito positivo, 
pelo empenho, dedicação com que demonstraram os seus 
conhecimentos nas FCT's (Formação em Contexto de Traba-
lho). Todos continuam na Escola (agora no Ensino Secundário 
Profissional) e a maioria quer seguir esta área de atividade”.

Os Cursos de Educação e Formação (CEF), de âmbito 
educativo e de dupla certificação, destinam-se a jovens com 
idade igual ou superior a 15 anos ou que se encontram numa 
situação de insucesso repetido.

No dia 16 de julho, a Escola Profissional Amar Terra Ver-
de (EPATV), viveu um dia grande com as Provas de Aptidão 
Profissional (PAP) prestadas pelos finalistas do Curso Técnico 
Profissional de Frio e Climatização: todos empregados nas 
empresas onde estagiaram. 

Se mais finalistas houvera, mais empregos seriam criados 
pelas empresas do Baixo Minho após três anos com mais de 
uma mão cheia de centenas de horas práticas e teóricas.

Foi um dia de felicidade para o Diretor do Curso, Aurélio 
Machado, bem como para os restantes membros do júri presi-
dido pela Diretora pedagógica da EPATV, Sandra Monteiro.

No acompanhamento dos estágios, O Diretor do Curso 
confirmou que as empresas têm falta de técnicos nesta área 
e começam também “a alertar a Escola a incentivar os alunos 
que querem ser Técnicos Superiores que este Curso é o melhor 
primeiro passo desta caminhada”.

As provas dos alunos foram avaliadas ainda pela Diretora 
de turma, Carla Veloso, pelo dirigente do SITE (Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Ativi-
dades do Ambiente do Centro-Norte), Paulo Amorim, Gerente 
da JPSR, João Paulo Ribeiro, e professora Ermelinda Leão.

Ao longo da manhã, os alunos apresentaram as suas 
máquinas com inovações e acrescentos ao trabalho que os 
finalistas do ano passado não conseguiram concluir por causa 
da pandemia.

Alexandre Sousa e António Ferreira concluíram uma ins-
talação elétrica numa bancada didática de conservação e 
congelação e começam a trabalhar — sem pausa para férias 
— nas empresas onde estagiaram nos últimos dois anos.

Aurélio Machado deu conta de uma situação impensável 
há anos: “as empresas vêm à escola procurar alunos, antes 
de acabar o curso e oferecem transporte. Ao que nós chega-
mos!”

O momento mais alto da manhã foi protagonizado por An-
gel Rosário e Marco António Tinoco: o primeiro, como farol de 
resistência aos dramas da vida e o segundo como um jovem 
que tem competência e conhecimento para prosseguir os 
estudos na Universidade.

Angel Pereira Rosário veio com o pai — emigrante na 
Venezuela há 30 anos — para Vila Verde, para o acompanhar 
no tratamento de uma doença, deixando a mãe naquele 
país onde grassa uma enorme crise económica, social e políti-

ca. Desenvolveu um esforço duplicado na aprendizagem da 
nossa Língua, adaptar-se a um novo país e nova vida.

“Espero que tenha sido compensador. És um caso de gran-
de sucesso, devido às enormes dificuldades iniciais. És um dos 
grandes embaixadores da EPATV, uma escola que não deixa 
ninguém para trás” — desabafou, emocionado, o Diretor do 
curso.

Outros membros do júri não resistiram e Ermelinda Leão dis-
se: “quero agradecer-te o que me deste. Ter alunos como vós 
dá sentido à nossa missão de estar aqui como professores”. 

Dirigindo-se ao Marco António Tinoco, afirmou: “tens uma 
capacidade técnica muito versátil. Quem te levar como 
profissional será um privilegiado. És uma bela pessoa, tens 
princípios e valores. Vós valeis bem a pena estar deste lado, 
ser professores”.

Não ficaram sem resposta. Marco António (não tivesse ele 
nome de Imperador!) agradeceu a “esta equipa fantástica 
de professores, sempre disponíveis para crescermos  humana 
e tecnicamente”.

O Prof. Aurélio Machado respondeu ao “Imperador”, 
sublinhando que é um “exemplo. Trabalhas enquanto estu-
das, ajudas toda a gente e espero que vás estudar num curso 
superior. Podes ser um grande Engenheiro Mecânico. Trabalha 
agora um ou dois anos e depois gostava tanto que prosseguis-
ses os estudos superiores”.

Diogo Azevedo, Diogo Araújo e Gabriel Vilela apresenta-
ram a sua PAP: uma Unidade de Tratamento de Ar e Unidade 
de Temperamento de Ar. Foi um dois em um e os três finalistas 
vão trabalhar, a partir da próxima semana nas empresas que 
os acolheram como estagiários.

No final, o Diretor do Curso sublinhou a “evolução ótima 
porque conseguimos concluir todas as PAP's e os objetivos pro-
postos, permitindo que eles conseguissem aplicar, na prática, 
os conteúdos que assimilaram ao longo de três anos, apesar 
das enormes limitações sanitárias que todos experimentaram”.

Aurélio Machado destaca a “ótima empregabilidade por-
que vão continuar nas empresas onde estagiaram o que é a 
melhor prova de que gostaram do que eles e nós fizemos”. 

A manhã incluiu ainda a melhoria de uma bancada didáti-
ca de refrigeração por Cândido Azevedo, Rafael Silva e Tiago 
Durães cuja vida continua com contratos nas empresas onde 
estagiaram.

PAF de Empregado(a) de Restaurante/Bar 
oferece recital de cores e paladares

Frio e climatização:
empresas digladiam-se por finalistas
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Empregabilidade total e inovação  — a merecer paten-
tes — são a marca de água das Provas de Aptidão Profis-
sional (PAP) dos vinte finalistas do Curso Técnico Profissional 
de Produção Metalomecânica da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) realizadas no dia 19 de julho.

“Deixais saudades” — garantiu várias vezes, a prof. 
Sandra Monteiro, presidente do Júri, após as sete PAP's que 
foram apresentadas ao longo da manhã, perante um júri 
que integrava os Prof. Ermelinda Leão (Diretora de Curso), 
Marco Alves (Diretor de Turma) e João Vale, além de Tiago 
Araújo (representante da empresa Bysteel) e Paulo Amorim 
(do SITE — Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Trans-
formadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Norte 
—-Norte).

A Diretora Pedagógica lembrou a importância deste 
Curso para a economia do interior minhoto: “na Comuni-
dade Intermunicipal do Cávado (Amares, Braga, Barcelos, 
Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde), apenas a EPATV e 
a Secundária Carlos Amarante possuem este curso, mas na 
Eletrotecnia só existe um Curso Técnico Profissional na EPA-
TV). Os nossos empresários merecem estas apostas nossas 
que exigem os melhores e seguros equipamentos e máqui-
nas e professores competentes”.

Esta é a prova, para os mais distraídos, “da importância 
da EPATV num território, com 1245,8 Km2 de área, onde vive 
uma população superior a 410 mil pessoas” — destacou a 
Prof. Sandra Monteiro.

A manhã de inovação tecnológica em metalomecâni-
ca arrancou com a apresentação de uma máquina tritu-
radora de aparas de metais, por Emanuel Silva, Fernando 
Costa e Luís Talina, na vertente de programação e maqui-
nação, que começou com o desenho, prosseguiu com a 
execução física da peça, nas várias oficinas da Escola, e 
encerrou com os acabamentos. Cada uma das provas é 
acompanhada de um relatório escrito em que são mencio-
nados o cronograma da prova, os desenhos em 2 ou 3 D, 
a execução das peças e uma exibição do funcionamento 
do protótipo construído ao longo do último ano, mesmo 
com as limitações do confinamento nos meses de janeiro a 
março. O relatório menciona as surpresas surgidas no cami-
nho e aponta soluções para respostas a melhorar, deixadas 
para futuros colegas solucionarem.

Estávamos perante três casos de sucesso nos estágios 
realizados nas empresas que os acolheram e os contrata-

ram para serem seus profissionais a partir dos próximos dias.
O mesmo sucesso foi conseguido por Mário Silva, Miguel 

Rocha e Rodrigo Santos, embora um prefira continuar os 
estudos superiores nesta área, ao construir um suporte de 
cone para as oficinas da EPATV. O representante da Bysteel, 
Tiago Araújo definiu o projeto como “uma ideia interessante 
a aproveitar para ser desenvolvida na nossa empresa”.

E que dizer de uma mesa elevatória para tratar de ani-
mais, com peso até 50 quilos, até um metro de altura que 
foi apresentada por Armindo Simões, David Faria e Pedro 
Lobo? O esquema central está executado e necessita de 
pequenos aperfeiçoamentos por futuros colegas de modo 
a enriquecer esta máquina.

André Silva, Jorge Araújo e Vítor Costa estiveram perfei-
tos no protótipo que desenharam e construíram mas o re-
latório “não dá valor ao vosso trabalho” — lamentou Paulo 
Amorim, do SITE-Norte. De facto, eles construíram grampos 
de fixação lateral para peças de uma fresadora, utilizando 
fresadoras, tornos e limas, além de outras ferramentas como 
o Desenho 3 D.

Por sua vez, a Diretora de Curso teve uma palavra es-
pecial para o André, “sempre disponível a colaborar com 
os outros colegas”. Ermelinda Leão concordou com Paulo 
Amorim e aconselhou este grupo a “saber vender — entre 
aspas — as vossas qualidades e competências. Temos de 
saber valorizar o nosso trabalho”.

Uma máquina de lixar foi a proposta de Hugo Pereira, 
João Vieira e Rui Ferreira que possui a singularidade de ser 
portátil e serve para ajustar as dimensões finais das peças 
nas oficinas da Escola.

O representante da Bysteel alertou este trio, dizendo: “é 
bom que tenham a noção de pormenores a melhorar mas 
está uma peça bem conseguida, portátil, com energia mo-
nofásica”, o que facilita a generalização do seu uso.

Uma morsa de bancada para enriquecer as oficinas da 
EPATV foi concebida e executada por Hugo Sousa, João 
Araújo e Luís Pereira, a qual permite maior rigor nas medidas 
das peças a construir numa oficina de metalomecânica.

Ecologicamente, encerrou apoteose, com uma máqui-
na trituradora de madeira que permite o aproveitamento 
de ramos de árvores para fazer serrim e outros derivados. 
Trata-se de uma proposta construída por Alexandre Jesus e 
de César Silva. O primeiro vai assinar com a empresa onde 
fez o estágio, o segundo vai seguir o negócio dos pais.

Com provas arrojadas, mas competentes, e com 
diversão, decorreram hoje, dia 22 de julho, as Provas 
de Aptidão Profissional dos alunos do curso Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computadores (TEAC). 

Três finalistas pretendem prosseguir estudos supe-
riores e os restantes já têm emprego garantido em 
empresas que vão desde Celorico de Basto a Amares, 
Braga e Vila Verde.

O Prof. José Dantas era um homem feliz com os 
seus onze “meninos”, porque as Provas “ultrapassaram 
as nossas expectativas, com um sucesso total que 
inclui alguns projetos arrojados e em progressão.” 

Num ambiente de tamanha alegria final — com 
os brindes aos professores — quisemos ouvir Gonçalo 
Azevedo, para quem “estes três anos tiveram fases 
boas, mas também outras complicadas. Crescemos 
da nossa adolescência inconformada e indisciplinada 
para adultos solidários com os nossos colegas atentos 
às dificuldades de uns e educados para a ética no 
trabalho”. “Hoje, após esta manhã de PAP's, podemos, 
todos, dizer que correu muito bem, para o meu grupo 
e para os meus colegas. Fechamos este ciclo com su-
cesso e fomos surpreendidos com as nossas capacida-
des, sempre apoiadas pelos nossos professores. Gosta-
mos tanto deles que não quisemos deixá-los sem umas 
prendas simpáticas a mostrar que os conhecemos 
bem e gostamos do que eles fizeram por nós todos”.

Natural e residente em Esqueiros, Vila Verde, 
Gonçalo vai continuar a estudar para aprofundar “o 
conhecimento e será mais fácil ter um emprego me-
lhor”, por isso queria seguir Engenharia Eletrotécnica e 
Computadores e na pior das hipóteses um CTEsP em 
Eletrónica, Automação e Comando.

Marcelo Costa foi um dos membros do júri — antigo 
aluno da EPATV — teve uma “sensação ótima de rever 
antigos professores e fiquei satisfeito com os proje-
tos realizados”. Este gestor da Smartboard, empresa 
situada no Parque Industrial das Sete Fontes, em Braga, 
destacou o facto de os projetos “idealizados terem 
sido executados com ferramentas de várias discipli-

nas, desde a serralharia, à computação, passando 
pela metalomecânica e eletrónica, sempre com base 
nos equipamentos que a EPATV disponibiliza aos seus 
alunos que demonstraram muito empenho e compe-
tência”.

Esta empresa contratou um dos finalistas este ano, 
mas já o fizera em anos anteriores, além de proporcio-
nar estágios aos alunos da EPATV. 

Já coleciona várias PAP's nas áreas técnicas, Paulo 
Amorim, do SITE-Norte (Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do 
Ambiente do Norte) considera que é uma das melho-
res testemunhas do “trabalho de aprendizagem que 
é feito na EPATV”. “A maioria dos formandos da EPATV 
tem emprego garantido e uma minoria interessante 
segue para estudos superiores. Que melhor prova que-
rem do ensino da EPATV?”.

Quanto ao Ensino Profissional, Paulo Amorim não 
tem dúvidas: “vale a pena e dá gosto apostar em 
seguir um Curso Profissional, porque faz todo o sentido, 
após o que aqui aprendem fazendo”. O Dirigente do 
SITE-Norte está convencido, face ao que viu durante 
vários dias na EPATV, de que o ensino profissional é 
uma porta escancarada para a empregabilidade e 
quem disser o contrário só pode ser por desatenção 
ou ignorância do que se faz nesta Escola Profissional 
Amar Terra Verde, cujos estágios proporcionados aos 
seus alunos fazem com que os seus finalistas levem um 
avanço claro face aos outros jovens”.

As PAP's foram apresentadas perante um júri consti-
tuído por Sandra Monteiro (Diretora Pedagógica e Pre-
sidente), José Dantas (Diretor de Curso), Carla Veloso 
(Diretora de Turma), Aurélio Machado (Professor Acom-
panhante), Carlos Marinho (Professor Acompanhante), 
Marcelo Costa (Empresa SMARTBOARD) e Paulo Amo-
rim (Representante do Sindicato – SITE Norte).

Todos os projetos idealizados foram construídos pe-
los alunos, recorrendo às várias áreas de formação dis-
poníveis na escola, nomeadamente metalomecânica, 
eletricidade, eletrónica, automação e computadores.

Metalomecânica emprega 
uma fartura de 20 jovens inovadores

Alunos de Eletrónica,
Automação e Computadores: 
arrojados, competentes e divertidos
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Encerrou a 30 de julho a maratona das Provas de 
Aptidão Profissional (PAP) dos finalistas de Restaurante/
Bar e Cozinha/Pastelaria na Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), com uma qualidade que desafia 
os empresários a discriminar positivamente estes alunos. 
Esta é a conclusão dos membros do Júri, após mais um 
festival de cores, sabores, aromas e inovação em várias 
gastronomias.

Durante dois dias, quatro dezenas de alunos fina-
listas, apresentaram as suas PAP's: uns já estão a tra-
balhar, outros começaram a partir de 1 de agosto e 
um segue os estudos superiores na Escola de Hotelaria 
e Turismo de Viana do Castelo. “Que mais podíamos 
querer?” — pergunta Sandra Monteiro, Diretora Peda-
gógica da EPATV.

“Fiquei surpreendido. Nuca imaginei que houvesse 
tanta qualidade nesta formação, aqui em Vila Ver-
de” — assegurou Lucas Fernandes, vice-campeão do 
Hell’s Kitchen Portugal. Nascido em Vila Verde, Lucas 
Fernandes cresceu na Alemanha, recebeu formação 
profissional e trabalhou em hotéis 5 estrelas e a bordo 
do melhor navio de cruzeiro do mundo, o Europa 2, 
entre outros.

A PAP — na primeira jornada —  envolveu provas 
de gastronomia minhota, japonesa e italiana, street 
food, cupcakes, sous-vide (a vácuo) e bacalhau. Pa-
ralelamente, metade dos alunos do Restaurante e Bar 
abriram o apetite aos jurados com cocktails, cervejas 
artesanais, vinhos verdes e o serviço de café.

Esta PAP lança desafios urgentes aos empresários: 
“os jovens aqui formados não aceitam as tradicionais 
ofertas de trabalho, porque se paga mal aos jovens 
com formação profissional” — alertou Rafael Oliveira.

Este jurado, em representação da Feel Travel Minho, 
sugeriu a criação de uma Carteira Profissional, garantia 
de quem contrata e para quem trabalha, à semelhan-
ça do que acontece nas farmácias. Só podia abrir 
um estabelecimento de restauração ou turismo quem 
possuir uma Carteira Profissional que garanta o mínimo 
de qualidade e de segurança”.

Garantia de emprego
para 40 finalistas
de Cozinha e de Bar

Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica da EPATV 
alerta que as Escolas públicas — com cursos profis-
sionais — não possuem qualquer certificação que 
é “exigida às escolas Profissionais. Existem cursos de 
Mecatrónica, por exemplo, que não têm uma oficina. 
A nós são exigidas todas as certificações e não somos 
valorizados”.

Rafael Oliveira desafiou as empresas a fazer uma 
reflexão: “porque é que os jovens não aceitam as suas 
ofertas de trabalho? Paga-se o mesmo que a outro 
jovem sem experiência de trabalho, enquanto estes 
jovens têm formação profissional em empresas creden-
ciadas, no segundo e terceiro anos, pelo menos. Os 
nossos restaurantes têm de repensar salários,  horários e 
um novo regime de folgas”.

Por sua vez, o representante da Escola de Hotela-
ria e Turismo de Portugal afirmou que — com as atuais 
regras — “a hotelaria e a restauração não são atrativas 
para os jovens, para ninguém”.

Apesar das dificuldades, a prof. Olga Martins re-
velou a grande maioria dos alunos da EPATV ficam a 
trabalhar nas empresas onde estagiaram —atestando 
a qualidade das empresas parceiras da EPATV — e um 
finalista prossegue no ensino superior.

AS PROPOSTAS 
A primeira parte destas PAP's abriu com um Cocktail 

e Bar apresentado  pela Ana Isabel Cunha (de Ribeira 
do Neiva) e de Mariana Dias (de Amares), seguindo-se 
uma “exposição de cervejas” com o David Carvalho 
(Vila Verde) e Ricardo Oliveira (Moure).

O serviço de café, com Licor Beirão, foi a proposta 
dos André (s) Braga (de Prado) e Rodrigues (Póvoa de 
Lanhoso) e a Andreia Costa (Parada de Gatim). O João 
Pessoa (jurado em representação do Licor Beirão) gos-
tou e sugeriu novas misturas aos três jovens.

Lurdes Carvalho, dos Cafés Nestlé, estava entusias-
mada com a qualidade do trabalho destes finalistas, 
que não podiam esquecer os Vinhos verdes bem apre-
sentados pelo vilaverdense Alberto Soares.

Estava na hora de saborear as propostas de Cozinha 
e o Júri, presidido por Sandra Monteiro, foi-se apro-
ximando da enorme mesa,  com representantes da 
Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal, APHORT, Feel 
Travel Minho, Cafés Nestlé, Licor Beirão, Lucas Fernan-
des (vice-campeão do Hell's Kichten), Daniela Matos 
(Diretora de Turma de Cozinha/Pastelaria) e Palmira 
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Moreira (Diretora Turma Restaurante/Bar).
É o momento aguardado pelos professores forma-

dores Olga Martins, António Igreja, Nuno Silva, Américo 
Silva e Rodolfo Melendrez, ansiosos pela aprovação 
dos seus alunos que têm aqui o momento alto da sua 
aprendizagem. São vinte alunos  — surpreendidos com a 
entrada de dois chefes jurados na cozinha que meteram 
as mãos na massa, literalmente — e dezassete provas a 
apresentar.

A Beatriz Costa e Daniel Pereira exibiram-se com a 
Cozinha Minhota, mas o João Paulo Fernandes atreveu-
-se a fazer um Risotto de Frango e Cogumelos.

Para as sobremesas, a proposta foi a da Ana Ca-
tarina Araújo e do Rodrigo Ferreira, enquanto o Rúben 
Torres se inclinou para uns Cupcakes e  Francisco Lopes 
optou por uma sugestão italiana contemporânea, ao 
passo que Daniel Fernandes foi mais tradicional.

Arrojado foi o André Lima de Carvalho com um 
cachorro de fígado de vitela e um hamburger de 
bacalhau enquanto o Gabriel Costa se exibiu com 
um cozinhado em vácuo (Sous-vide), ao passo que o 
Ricardo Moreira optou pelo saboroso arroz cremoso de 
bacalhau.

No segundo dia desta maratona, à qual se juntou o 
jurado Agostinho Peixoto, em representação da Turismo 
Porto e Norte de Portugal, a dupla de Vieira do Minho 
(César Fernandes e Simão Sousa) celebrou a arte ao 
serviço dos queijos, na categoria de Restaurante e Bar.

Jéssica Silva (de Moure, Vila Verde) e Cristina Oliveira 
(Ribeira do Neiva) ilustraram o serviço de Vinhos do Por-
to com todos os “quês e porquês” enquanto as quatro 
sangrias desenvolvidas por José Laranjeira (Gerês) e Hé-
lder Cunha (Parada de Tibães) mostraram as diferenças 
entre brancos, tintos e espumantes.

A arte de bem servir cocktails de aguardente foi en-
tregue — e bem — à tripla constituída pela Vanessa Frei-
tas (S. Vítor, Braga), Liliana Carvalho (Oriz, S. Miguel, Vila 
Verde) e Patrícia Barbosa (Ribeira do Neiva, Vila Verde) 
com uma marca de Atiães, Vila Verde — o Gin Valley.

A equipa de Cozinha e Pastelaria mostrou a sua 
criatividade com a gastronomia transmontana através 
de Leonardo Vasconcelos, enquanto José Pedro Alves 
se dedicou à gastronomia portuguesa. Rafael Barro-
so preferiu a cozinha italiana, enquanto Nuno Gabriel 
Pontes celebrou a francesa. A cozinha contemporânea 
foi tema escolhido e realizado por Eduardo Seara, Sara 
Mota e Tatiana Machado, enquanto a Catarina São 
Bento deliciou os jurados com a pastelaria americana. 
Deste manancial de cores, sabores e aromas, saíram 
pratos degustados pelos jurados que arrancaram com 
um Carpáccio de polvo, prosseguiram com um tataki 
de atum, um bacalhau confitado, com puré de bata-
ta doce, migas de pimentos e jous de camarão, sem 
esquecer um bacalhau à portuguesa com pudim de 
grelos.

Ainda haviam filetes de polvo com arroz do mesmo e 
um foie-gras com puré de maçã, cogumelos e gelatina 
de espumante. Mais uma Posta à mirandesa, tudo rega-
do com vinhos da Quinta de Regueiro (Melgaço), Mãos 
reserva branco (Douro), Aplauso espumante (Bairrada) 
e Duvalley Reserva tinto (Porto). O remate foi dado pela 
maravilhosa “maçã” entremet e um Finger de chocola-
te, regado com Porto Dow's LBV.

PARABÉNS à Escola Profissional Amar Terra Verde pelo 
prémio no projeto GERAÇÃO DEPOSITRÃO no escalão escolas 
com ensino secundário, profissional e superior.

A Escola Profissional Amar Terra Verde associou-se mais 
uma vez à Geração Depositrão, no projeto “Constrói o teu 
Traga Pilhas”. Esta atividade consistiu na construção de um 
equipamento de recolha de pilhas, usando a reutilização de 
materiais com criatividade e originalidade.

Num enquadramento de uma aprendizagem baseada 
em projetos, os alunos RECOLHERAM e REUTILIZARAM compo-
nentes eletrónicos de anos anteriores, e criaram um sistema 
eletrónico que permite a interação do TRAGA PILHAS com 
as pessoas que dele se aproximem e/ou coloquem pilhas 
para a reciclagem, por exemplo, a contabilização das pilhas 
permitirá efetuar uma estimativa da quantidade de produtos 
perigosos que se irão RECILAR. 

Com a construção do TRAGA PILHAS os alunos adquiriram 
conhecimentos acerca da importância da reciclagem de 
pilhas e da reutilização de equipamentos – A ECONOMIA 
CIRCULAR.

A participação nos desafios lançados pela ECO-ESCOLAS 
promove nos alunos da EPATV a “consciência e responsabi-
lidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente 
para o bem comum, com vista à construção de um futuro 
sustentável” (Perfil do Aluno – domínio do Bem-Estar, Saúde e 
Ambiente).  

A RECICLAGEM é fundamental e as escolas representam 
um papel muito importante na informação, formação e edu-
cação dos adultos de AMANHÃ!

“Traga Pilhas” 
premiado pelas Eco-Escolas
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Estes últimos tempos têm exigido, como não se via há 
mais de quatro décadas, capacidade de resiliência. Não nos 
enganemos. Nada comparável com a que assolou o mundo 
em 1918, na sequência da gripe espanhola, que se sucedeu 
à Primeira Guerra Mundial, em que a Ciência, ainda sem as 
armas de que dispõe no século XXI, ainda desenvolvia soluções 
tardias e demoradas ou as exigidas por conflitos bélicos de 
grande escala.

A pandemia causada pelo agente etiológico viral SARS-
-CoV 2, vulgo COVID19, teima em não deixar de se reinventar e 
desafiar a humanidade a estudar, investigar, inventar e reinven-
tar-se. A panaceia da vacina contra a doença revelou os seus 
limites, apesar das óbvias vantagens, e assistirmos aos fenóme-
nos evolutivos do vírus nas suas diversas estirpes e variantes, na 
primeira pessoa, abalam as certezas científicas. Nas palavras 
atribuídas ao insigne Sir Winston Churchill, no zénite do segundo 
conflito mundial, If you’re going through hell, keep going. De 
facto, não nos resta nenhuma outra opção…apenas continuar.

O desenvolvimento dos projetos Erasmus+ tem sido substan-
cialmente afetado pela pandemia, já o sabíamos. A discus-
são acerca do Certificado Europeu de Vacinação como um 
privilegiado instrumento comunitário para a mobilidade, deixou 
antever que as mobilidades decorrentes dos projetos europeus 
podem restabelecer-se. Não obstante, alguns países manti-
veram uma política divergente da EU e que relegou Portugal, 
face ao número de contágios, para a Lista Negra de países, 
por exemplo, na Eslováquia – país em que a EPATV tinha agen-
dada uma mobilidade em julho de 2021, ainda sem alunos. 
Este constrangimento implicaria uma quarentena para os na-
cionais dos países constantes desta lista, o que nos impediu de 
participar de outra forma que não fosse a virtual.

Face às contrariedades e obstáculos com que a pandemia 
nos tem desafiado, a resposta tem sido e continuará a ser uma 
indefetível resiliência.•

These recent times have required, as has not been seen 
for over four decades, the capacity for resilience. Make no 
mistake. Nothing comparable to the one that devastated the 
world in 1918, following the Spanish flu, which followed the 
First World War, in which Science, still without the weapons it 
has in the 21st century, still developed late and delayed solu-
tions or those required by large-scale military conflicts.

The pandemic caused by the viral etiological agent SAR-
S-CoV 2, commonly COVID19, insists on reinventing itself and 
challenging humanity to study, investigate, invent and rein-
vent itself. The panacea of   the vaccine against the disease 
has revealed its limits, despite the obvious advantages, and 
watching the evolution of the virus in its various strains and 
variants, in the first person, shakes scientific certainties. In the 
words attributed to the distinguished Sir Winston Churchill, at 
the zenith of the Second World War, If you’re going through 
hell, keep going. In fact, we are left with no other option…just 
continue.

The development of Erasmus+ projects has been substan-
tially affected by the pandemic, we already knew that. The 
discussion about the European Certificate of Vaccination 
as a privileged community instrument for mobility, hinted 
that the mobilities arising from European projects can be 
re-established. Nevertheless, some countries maintained a 
policy diverging from the EU and relegated Portugal, due to 
the number of contagions, to the Black List of countries, for 
example, in Slovakia – a country in which EPATV had a mo-
bility scheduled in July 2021, still without students. This embar-
rassment would entail a quarantine for the nationals of the 
countries on this list, which prevented us from participating in 
any other way than virtual.

Faced with the setbacks and obstacles with which the 
pandemic has challenged us, the response has been and will 
continue to be resilience.•

Pedro Lançós
Técnico Erasmus+

Erasmus+ “VET New Methodologies”:
Braço robótico 3D na metodologia de Aprendizagem Ba-
seadas em Projetos

Face aos constrangimentos causados pela pandemia da COVID19, a 
quarta mobilidade formativa, prevista realizar-se na Turquia, foi alterada 
para uma mobilidade virtual recorrendo para o efeito ao GOOGLE MEETS.  

Entre os dias 12 e 16 de abril, dois professores e quatro alunos, do tercei-
ro ano, dos Cursos Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e 
Técnico de Eletrotecnia da EPATV, participaram virtualmente com os seus 
parceiros espanhóis, italianos e turcos em vários momentos formativos. 

A quarta formação tinha por objetivo capacitar os intervenientes de 
competências relacionadas com a visão artificial, recorrendo a um braço 
robótico, mais concretamente, reconhecimento artificial de sólidos geomé-
tricos, usando bibliotecas de software Raspberry e Python. Assim, durante 
a semana formativa os membros da equipa portuguesa programaram o 
braço robótico de modo que este fosse capaz de, através de uma câmara, 
identificar um determinado objeto de entre seis colocados aleatoriamente, 
transportá-lo para um lugar previamente definido. Para tal, foi necessário 
aplicar conceitos de matemática, geometria, de física, cinemática, e de 
informática, nomeadamente, programação Python e Base de Dados.

Erasmus + “VET New Methodologies”:
3D robotic arm in the project-based learning methodology

Due to the constraints caused by the COVID19 pandemic, the fourth 
training mobility, expected to take place in Turkey, was changed to a virtual 
mobility using GOOGLE MEETS for this purpose.

Between April 12th and 16th, two teachers and four third-year students 
from EPATV's Electronics, Automation and Computer Technician and Electri-
cal Courses participated virtually with their Spanish, Italian and Turkish part-
ners in several training moments.

The forth training aimed to enable the participants with skills related to 
artificial vision, using a robotic arm, more specifically, artificial recognition 
of geometric solids, using Raspberry and Python software. Thus, during the 
training week, the members of the Portuguese team programmed the ro-
botic arm so that it was able, through a camera, to identify a certain object 
among six randomly placed, moving it to a previously defined place. To do 
so, it was necessary to apply concepts of mathematics, geometry, physics, 
kinematics, and computer science, in particular, Python and Database pro-
gramming.
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Erasmus+: EPATV trabalha o empreende-
dorismo verde na pandemia

A atividade C4 do projeto "Green entrepreneurs 
for a better world", cuja realização estava prevista em 
sede de candidatura na escola eslovena, devido às 
contigências pandémicas decorreu online entre os 
dias 12 e 16 de abril de 2021.

Este projeto tem por objetivo a formação de 4 
microempresas, integradas cada uma por um aluno 
de cada uma das escolas participantes (Portugal, 
Eslovénia, Itália e Letónia) e a preparação de um pro-
duto por cada "microempresa". Nesta atividade C4, 
em concreto, estava previsto abordar a estratégia de 
promoção do produto, depois de em Portugal (C2) 
se terem formado os grupos de alunos "empresários" 
e decidido cada produto e em Itália (C3) se terem 
trabalhado conhecimentos na área do plano de 
negócio e apresentado os resultados da pesquisa de 
mercado de cada “microempresa”

O programa foi cumprido, de acordo com o 
previsto, tendo-se trabalhado os conhecimentos 
dos grupo em publicidade/advertising mediante um 
workshop temático;  prepararam-se e apresentaram-
-se os trabalhos referentes  à estratégia de marketing 
do produto de cada microempresa. Criou-se  e apre-
sentou-se materiais de publicidade/advertising de 
cada produto e ainda se procedeu à avaliação da 
publicidade elaborada pelos alunos para a publici-
dade referente ao produto de cada microempresa. É 
de salientar que as alunas da Escola Profissional Amar 
Terra Verde trabalharam árdua e entusiasticamente 
nas atividades e trabalhos da semana.

No tocante ao agendamento da próxima reunião 
(C5), prevista para a Letónia, os parceiros acordaram 
a data da semana de 3 a 7 de maio para a realiza-
ção da próxima mobilidade (virtual).

Erasmus+: EPATV works green entre-
preneurship in the pandemic

Activity C4 of the "Green entrepreneurs for a 
better world" project, which was scheduled to 
take place in the Slovenian school, due to pan-
demic contingencies, took place online between 
April 12th and 16th, 2021.

This project aims to train 4 micro-enterprises, 
each comprising a student from each of the 
participating schools (Portugal, Slovenia, Italy, 
and Latvia) and to prepare a product for each 
"micro-enterprise". In this activity C4, specifically, 
it was planned to address the product promotion 
strategy, after in Portugal (C2) groups of "entre-
preneurs" students were formed and decided on 
each product and in Italy (C3) they had worked 
on knowledge in the field of business plan and 
presented the results of the market research of 
each "microenterprise".

The program was carried out, as planned, 
having worked on the knowledge of the groups 
in publicity/advertising through a thematic 
workshop; the projects referring to the product 
marketing strategy of each microenterprise were 
prepared and presented. Publicity/advertising 
materials were created and presented for each 
product, as well as the evaluation of the publicity 
prepared by the students for the publicity rela-
ted to the product of each microenterprise. It is 
noteworthy that the students of Escola Profissional 
Amar Terra Verde worked hard and enthusiasti-
cally on the week's activities and assignments.

Regarding the scheduling of the next meeting 
(C5), scheduled for Latvia, the partners agreed 
on the date of the week from 3 to 7 May for the 
next (virtual) mobility.

Erasmus+: EPATV conclui projeto sobre 
empreendedorismo verde e economia circular

Decorreu entre os dias 3 e 7 de maio a mobilidade virtual C5 do proje-
to Erasmus+ Green Entrepreneurs, 2018-1-LV01-KA229-046962, envolvendo 
4 países: Portugal, Letónia, Eslovénia e Itália. Participaram 2 docentes por 
país, palestrantes convidados e cerca de 30 alunos.

No decurso desta atividade os alunos concluíram as atividades que 
têm vindo a ser desenvolvidas desde o início do projeto em 2018, a saber:

• sensibilização dos alunos para a economia circular e sustentável;
• criação de microempresas com elementos dos 4 países;
• idealização e conceção de um produto "verde" por cada uma das 

microempresas;
• criação de um plano de negócio e sustentabilidade;
• criação de um plano e estratégia de marketing para o produto.
Assim, nesta última atividade C5, que foi organizada pela escola 

coordenadora de projeto (Letónia) as microempresas prepararam-se 
para fazer o "lançamento" do produto mediante apresentação de um 
projeto e desenho cotado a especialistas de empreendedorismo e, 
posteriormente, apresentação do produto numa feira de empreendedo-
rismo que, em consequência das limitações impostas pela pandemia, foi 
virtual.

Todas as atividades do projeto foram concluídas com sucesso, ainda 
que limitadas pelas contingências pandémicas, restando às escolas 
coordenadoras avaliarem formalmente o projeto mediante instrumentos 
adequados e prepararem o relatório final de conclusão de projeto.

Erasmus+: EPATV completes project on green
entrepreneurship and circular economy

The C5 virtual mobility of the Erasmus+ Green Entrepreneurs project, 
2018-1-LV01-KA229-046962, took place between the 3rd and 7th of May, 
involving 4 countries: Portugal, Latvia, Slovenia, and Italy. Two teachers 
from each country, guest speakers and about 30 students participated in 
the event. 

During this activity, the students completed the activities that have 
been developed since the beginning of the project in 2018, namely: 

• sensitization of students to the circular and sustainable economy; 
• creation of micro-enterprises with elements from the 4 countries; 
• idealization and design of a "green" product by each of the micro-

-enterprises; 
• creation of a business and sustainability plan; 
• creation of a marketing plan and strategy for the product. 
Thus, in this last activity C5, which was organized by the project coor-

dinating school (Latvia), the micro-enterprises prepared to "launch" the 
product by presenting a project and quoted drawing to entrepreneurship 
specialists and, subsequently, presenting the product in a virtual entrepre-
neurship fair, as a result of the limitations imposed by the pandemic. 

All project activities were successfully completed, even though limited 
by pandemic contingencies, leaving the coordinating schools to formally 
assess the project using appropriate instruments and prepare the final 
project completion report.
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EPATV trabalha Herança Cultural em Mo-
bilidade híbrida

Decorreu, entre 12 e 16 de julho, a terceira 
mobilidade LTTA do projeto Erasmus+ TRANSMITTING 
OUR CULTURAL HERITAGES TO NEW GENERATIONS 
(2019-1-TR01-KA229-073855) que teve lugar em Trna-
va, Eslováquia. A atividade que, inicialmente, se pre-
via que fosse de tipo presencial, devido aos elevados 
números de casos de infetados com a variante delta 
Covid19 que afetaram Portugal, viu a listagem de 
Portugal como país da Zona Negra no sistema eslova-
co. Esta classificação implicava que qualquer viajan-
te proveniente de Portugal, mesmo com vacinação 
completa, certificado europeu e teste PCR negativo, 
tivesse de cumprir 14 dias de quarentena. Tal imposi-
ção impediu, por força das circunstâncias, a equipa 
da Escola Profissional Amar Terra Verde de viajar, de 
participar na mobilidade física e, em consequência, 
a coordenação de projeto decidiu que a mobilidade 
fosse híbrida, também devido ao facto da equipa 
letã, por motivos de ordem logística e de calendari-
zação escolar, já ter comunicado à coordenadora 
de projeto que não compareceria.

Desta forma os coordenadores de cada país 
reuniram e agendaram as próximas mobilidades do 
projeto - em novembro de 2021 em Portugal, Letónia 
em fevereiro de 2022. A coordenadora turca comu-
nicou ao grupo que, no próximo ano letivo, mudará 
de escola e apresentou a colega que a substituirá. 
Fez-se a "entrega" dos trabalhos de alunos, previstos 
nesta mobilidade, acerca de Mitos e Lendas, tendo 
Portugal escolhido a lenda da Ponte da Misarela e 
da Rainha Santa Isabel para apresentar aos parcei-
ros. Elencaram-se as tarefas realizadas e por realizar 
e planearam-se as próximas atribuições, tal como as 
responsabilidades atribuídas a cada parceiro.

EPATV works Cultural Heritage in 
Hybrid Mobility

Between 12 and 16 July, the third LTTA mobi-
lity of the Erasmus+ TRANSMITTING OUR CULTU-
RAL HERITAGES TO NEW GENERATIONS project 
(2019-1-TR01-KA229-073855) took place in Trnava, 
Slovakia. The activity that was initially expected 
to be face-to-face, but due to the high number 
of cases infected with the delta variant Covid19 
that affected Portugal, we were listed as a Black 
Zone country in the Slovak system. This classification 
implied that any traveller coming from Portugal, 
even with complete vaccination, European certifi-
cate, and negative PCR test, had to comply with 14 
days of quarantine. This imposition prevented, due 
to circumstances, the team from Escola Profissional 
Amar Terra Verde from traveling, from participa-
ting in physical mobility and, as a result, the project 
coordination decided that the mobility should be 
hybrid, also since the Latvian team, by logistical 
and school scheduling reasons, had already com-
municated to the project coordinator that it would 
not be attending.

In this way, the coordinators of each country 
gathered and scheduled the next project mo-
bilities - in November 2021 in Portugal, Latvia in 
February 2022. The Turkish coordinator informed the 
group that, in the next school year, she will chan-
ge schools and introduced the colleague who will 
replace her. Students' work, foreseen in this mobility, 
was "delivered" about Myths and Tales, and Portu-
gal chose the tale of Ponte da Misarela and Rainha 
Santa Isabel to present to the other partners.  
The accomplished and unaccomplished tasks were 
listed, and upcoming assignments were planned, as 
were the responsibilities assigned to each partner.

O Centro Qualifica da Escola Profissional Amar Terra Verde 
promoveu, no dia 23 de abril, um debate subordinado ao 
tema “E depois do adeus” que constituiu um interessante mo-
mento de reflexão sobre as transformações que a Revolução 
dos Cravos originou na sociedade portuguesa.

Assumindo o “dever ético de promover o debate”, aquele 
Centro, coordenado por Rosa Vieira, pretendeu congregar 
na iniciativa uma multiplicidade de testemunhos na perspe-
tiva de que os acontecimentos históricos possibilitam sempre 
uma variedade de olhares que enriquecem o conhecimento 
que deles temos.

Júlio Cardoso, ator e diretor teatral que conheceu os 
constrangimentos à criação artística antes do 25 de abril, 
João Nogueira que participou nas operações militares e 
autarca no pós-revolução, José Machado que se exilou em 
Paris a partir de 1970, Carla Barbosa que falou do que mudou 
relativamente aos direitos das mulheres, José Barros que 
viveu na pele os traumas da descolonização e Nuno Costeira 
de uma geração que não era nascida em 1974, foram os 
intervenientes de um debate no qual foram consensuais as 
ideias de que a liberdade foi a grande conquista trazida pela 
democracia e de que é necessário prosseguir no aperfeiçoa-
mento do regime no sentido de combater extremismos que o 
ameaçam.

Centro Qualifica promoveu 
debate sobre o 25 de abril
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No dia 30 de abril, o consórcio do proje-
to Erasmus+ SAFE (Safe spAces For lEarning) 
reuniu novamente, em modo remoto, num 
ambiente de boa disposição e de grande 
discussão sobre o tema central do projeto: 
os espaços seguros de aprendizagem! 

Relembramos que este projeto é coor-
denado pela EPATV e conta com a cola-
boração de várias organizações: DAFNI KEK 
(Grécia); PATATRAC (Itália); EAEA (Bélgica); 
DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH 
(Áustria); ICAE (Sérvia).

On April 30th, the consortium of the 
Erasmus+ SAFE project (Safe spAces For 
lEarning) met again, in remote mode, in an 
atmosphere of good mood and great dis-
cussion on the central theme of the project: 
safe learning spaces! 

We remind you that this project is coor-
dinated by EPATV and counts with the colla-
boration of several organisations: DAFNI KEK 
(Greece); PATATRAC (Italy); EAEA (Belgium); 
DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH 
(Austria); ICAE (Serbia).

No dia 8 de julho, num ambiente de partilha e de reflexão, decorreu o 
evento «A Educação de Adultos orientada para a mudança: de uma perspe-
tiva local para uma dimensão europeia», organizado pela Escola Profissional 
Amar Terra Verde (representada nesta conferência por Rosa Vieira e Francisca 
Borges) e enquadrado no projeto Erasmus+ FutureLab AE, no qual a EPATV é 
parceira.

Após uma apresentação do projeto FutureLab AE e dos resultados inte-
lectuais já desenvolvidos pelo consórcio no âmbito do mesmo, vários projetos 
locais e comunitários  (a Associação PELE, o projeto «Som da Rua», o projeto 
«GIRO», a Associação iCreate e o projeto «A Avó veio trabalhar») serviram de 
mote para a reflexão sobre a importância da Educação de Adultos e da sua 
dimensão comunitária na transformação das comunidades e dos territórios 
aprendentes. 

Numa análise prospetiva sobre o trabalho e as políticas públicas de Educa-
ção Permanente, a Professora Fátima Antunes, do Instituto de Educação da 
Universidade do Minho, deixou uma chamada de atenção para os desafios 
que ainda é preciso superar para implementar políticas públicas de Educa-
ção de Adultos consistentes e que valorizem a dimensão do desenvolvimento 
humano e social.

A EPATV congratula-se com o sucesso da iniciativa, agradecendo de forma 
calorosa a todos os intervenientes quer na apresentação dos projetos, quer 
aos cerca de 100 participantes que contribuíram para a reflexão conjunta e 
partilhada.

On July 8th, in an environment of sharing and reflection, the event "Adult 
Education oriented to change: from a local perspective to a European dimen-
sion" took place, organized by the Escola Profissional Amar Terra Verde (repre-
sented in this conference by Rosa Vieira and Francisca Borges) and framed 
within the Erasmus+ FutureLab AE project, in which EPATV is a partner.

After a presentation of the FutureLab AE project and the intellectual results 
already developed by the consortium within this framework, several local and 
community projects (the PELE Association, the "Sound of the Street" project, 
the "GIRO" project, the iCreate Association and the "Grandma came to work" 
project) served as a motto for reflection on the importance of Adult Education 
and its community dimension in the transformation of learning communities and 
territories. 

In a prospective analysis of the work and public policies on continuing edu-
cation, Professor Fátima Antunes, from the Institute of Education of the University 
of Minho, drew attention to the challenges that still need to be overcome to 
implement consistent public policies on adult education that value the dimen-
sion of human and social development.

EPATV welcomes the success of the initiative and warmly thanks all those 
involved both in the presentation of the projects and the 100 or so participants 
who contributed to the joint and shared reflection.

Mais um passo na 
coordenação de um 
Projeto Erasmus 
pela EPATV

Educação de Adultos em debate
Educação de 
Adultos: almoço 
pedagógico EFA

One more step in the coordination of 
an Erasmus Project by EPATV

Adult Education under debate at EPATV

Realizou-se, a 14 de julho, na Escola 
Profissional Amar Terra Verde, o “Mas-
terChef”, uma atividade integradora 
dinamizada pelos formandos do Curso 
de Educação e Formação de Adultos – 
EFA – Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria, 
apoiados pelos formadores do curso. 
Uma atividade integradora na operacio-
nalização do plano curricular do curso de 
Educação e Formação de Adultos que 
tem por base uma metodologia de tra-
balho transversal entre as diversas com-
ponentes da formação. Foi com base 
nesta metodologia que o curso EFA da 
EPATV, ao longo dos meses de formação, 
trabalhou na criação de uma ementa 
saudável que culminou com a apresen-
tação dos pratos desenvolvidos.  

A turma foi dividida em três grupos, 
sendo que cada grupo ficou responsável 
pela confeção de dois pratos, resultando 
uma ementa composta por: três entra-
das – salada tropical, húmus com nachos 
e caldo verde; dois pratos principais – 
bacalhau à lagareiro e bifinhos de perú 
recheados; e uma sobremesa – panna 
cotta de iogurte.

Foi com esta ementa criativa, sau-
dável e saborosa que os formandos 
surpreenderam a equipa técnico-pe-
dagógica do curso, a qual desfrutou da 
degustação dos pratos confecionados 
no restaurante pedagógico da EPATV.

A Direção da EPATV salienta a motiva-
ção, o empenho e o espírito de equi-
pa demonstrados pelos formandos no 
decorrer da atividade e a importância 
da formação de adultos na comunidade 
escolar reforçando a partilha de saberes 
e intergeracionalidade na educação e 
no conhecimento.
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“A verdadeira humanização do 
homem há de ser realizada na história e 
não na interioridade da consciência. Se a 
realidade impede o homem de se huma-
nizar, a ele cabe mudar essa realidade” 
(FREIRE, 1979)

Vivemos hoje na sociedade do risco. 
Uma realidade incontornável, ainda 
que se trate de uma noção nem sem-
pre consensual entre todos os analistas, 
resguardados, certamente, pela prudên-
cia conceptual, mas que nos oferece 
indicadores plausíveis a fim de podermos 
enquadrar o nosso ponto de vista.

Segundo Beck, (1992), o risco é algo 
que atravessa e define as sociedades 
atuais. Beck propõe-nos um conceito de 
risco que surge associado ao conceito de 
modernidade reflexiva, enquanto meio 
sistemático de lidar com perigos e insegu-
ranças incitadas e aduzidas pela própria 
modernização. Os riscos de hoje não 
são os perigos de ontem, pois são conse-
quências que se relacionam com a força 
poderosa e temível da modernização 
e da globalização, da massificação e 
crescente alienação das sociedades de 
consumo exacerbado e com tecnologias 
de ponta que alteraram a organização 
estrutural das sociedades contempora-
neas e o seu modo de relacionamento, 
(seja no trabalho, na família e na socie-
dade) com consequências desastrosas, 
ainda não cabalmente avaliadas! A 

modernização, em si, não é um anáte-
ma...uma maldição!... Cabe  a cada um, 
saber usar os conhecimentos disponíveis, 
para a sua melhor, mais  profíqua, (mas 
inóqua), utilização!

Os perigos de ontem, sempre presen-
tes na história da humanidade, prendiam-
-se essencialmente com fatores naturais: 
(terramotos, tempestades, secas, pestes) 
ou mesmo sobrenaturais que não depen-
diam da ação humana (riscos exter-
nos), enquanto os riscos das sociedades 
industriais e pós industriais são produto 
do homem, porque resultam da ação do 
conhecimento e da tecnologia humanas 
sobre a natureza; (Giddens, 1995) isto 
é, decorrem das atitudes, perceções e 
comportamentos assumidos, ao longo do 
tempo, pelos indivíduos, pelos grupos so-
ciais e pelos grupos de interesses, formais 
ou informais. Falamos de riscos existentes 
e de riscos emergentes: riscos dos no-
vos processos, novas tecnologias, novos 
tipos de trabalho ou de novos locais de 
trabalho, ou de mudanças sociais ou 
organizacionais; falamos da complexida-
de dos processos de trabalho baseados 
no interface operadores sistemas, de 
novas doenças, riscos de desemprego e/
ou de cair no emprego precário; riscos da 
insuficiente protecção da circunstância 
contra riscos ergonómicos, prolongados; 
riscos do sedentarismo, ambientais e das 
alterações climáticas; riscos químicos, 

biológicos e/ou psicossociais; riscos de 
atos terroristas e de crises financeiras que 
atrelam a si o alargamento das desigual-
dades, a nova ameaça de vírus e bacté-
rias com consequências que esta pande-
mia deixou a descoberto… e são tantos, 
muito maiores e mais riscos!

Uma sociedade de risco, onde se 
aceleram os tempos e tudo acontece 
rapidamente, uma sociedade complexa 
porque feita de incertezas. “Incertezas fa-
bricadas” (Beck, 1992 e Giddens, 2000) na 
voracidade dos interesses e dos tempos, 
pelas decisões e pela ação humanas e, 
cujas consequências e perigos globais, 
já não reconhecem fronteiras.    A nossa 
avaliação de perigos e riscos, em relação 
às possibilidades futuras, é substancial-
mente diferente entre a previsibilidade 
das sociedades tradicionais e a imprevisi-
bilidade nas sociedades modernas. 

Para Beck et al. (2000), “a sociedade 
de risco significa que se vive na idade (…) 
No agora! Onde nada é certo, além da 
incerteza”. O novo, nesta noção, mora 
no facto de que o problema central não 
está situado na “quantidade” dos ris-
cos, mas em sabermos que é impossível 
controlar as consequências que, algumas 
decisões económicas, políticas e civiliza-
cionais, fazem acontecer.

As pessoas e os caminhos. E como se 
sentem, como se vêem, como sonham, 
como se posicionam as pessoas, os nossos 

adultos, neste modelo de sociedade cujo 
futuro, cada vez mais, escapa ao nosso 
controlo?

Que caminhos para a libertação do 
medo, da imprevisibilidade, da inseguran-
ça, da instabilidade emocional, laboral e 
existencial?

Urge recuperar margens confortáveis 
de segurança, de autoestima, de amor-
-próprio, de autoconfiança, de confiança 
nas instituições… Urge resgatar os direitos 
humanos, a esperança, a fraternidade e 
a solidariedade. Urge lutar por uma socie-
dade mais aberta, mais justa, sustentada 
no compromisso das gerações atuais 
com as gerações futuras, nos princípios 
da fraternidade, da igualdade, da solida-
riedade e da responsabilidade. 

O caminho mais consistente, mais 
duradouro e mais eficaz é o caminho da 
educação. Um modelo de educação 
que aposte na formação integral, na 
ética, no conhecimento, nas competên-
cias, na utilização correcta do saber, na 
resiliência e na emancipação!… Todas 
as dimensões em interacção e interajuda 
recíprocas, ao serviço desta causa. Saber 
mais para ser melhor, agir melhor, com 
mais competência, resiliência e emanci-
pação!. Ser resiliente para ser emancipa-
do; ser emancipado para ser capaz de 
enfrentar e ultrapassar deficuldades com 
confiança e optimismo. Um círculo virtuo-
so como fórmula para o sucesso pessoal, 
profissional e social. A verdade é que 
encontramos neste círculo alguma névoa 
sobre o  conceito de resiliência, ainda 
pouco enunciado e pouco convocado, 
quando se pensa em educação.

Resiliência é um conceito importado 
da física1 que significa a capacidade 
do indivíduo em lidar com situações 
adversas, superar pressões, obstáculos e 
problemas, e reagir-lhes positivamente, 
sem entrar em conflito psicológico ou 
emocional.

A resiliência é a capacidade do indiví-
duo manter a saúde mental e emocional 
para lidar com problemas, adaptar-se a 
mudanças,  vencer obstáculos ou resistir à 
pressão de situações adversas, tais como: 
choques emocionais , stress e eventos 
traumáticos, entre outros. Sem entrar em 
crise emocional ou psicossomática, é 
capaz de se superar e encontrar soluções 
estratégicas para enfrentar e ultrapassar 
as adversidades. Indivíduos resilientes 
fazem organizações resilientes, quando 
é preciso tomar decisões, enfrentar um 
contexto entre a tensão do ambiente e a 
vontade resolver problemas, confrontan-
do as adversidades.

O principal objetivo da resiliência é 
propiciar condições para darmos um 
salto qualitativo na resolução de proble-
mas para um mundo melhor! Assume-se 

como competência a fim de manter os 
nossos propósitos enquanto nos adapta-
mos a novos desafios, a novos modelos e 
métodos de realização. 

Diz o ditado que “não podemos 
controlar os ventos que sopram no nosso 
barco, mas podemos ajustar as velas 
para chegarmos ao nosso destino”. É 
exatamente o que faz a pessoa resiliente: 
ajusta os meios e os procedimentos, para 
atingir o objetivo, adaptando-se e agindo 
com flexibilidade diante de qualquer 
conjuntura adversa.

Pessoas resilientes são de fácil adap-
tação, são flexíveis, tanto mental quanto 
emocionalmente. São versáteis! Têm faci-
lidade em ser lógicas e intuitivas, sérias e 
alegres, serenas e animadas. São pessoas 
que amadurecem e se fortalecem com a 
adversidade, desenvolvem um otimismo 
fundado em fortes valores internos, reve-
lam uma grande tolerância às incertezas 
e às ambiguidades desta “sociedade 
líquida” (Baum) que desorienta... Trazem 
estabilidade em situações críticas ou 
confusas e são altruístas!. Geram atitudes 
positivas em momentos de crise, transfor-
mando adversidades e reveses em desa-
fios e oportunidades. Aprendem com a 
experiência de vida, sabem defender-se 
quando confrontadas e sabem onde e 
quando buscar apoio. Têm uma forte au-
toestima que as faz respeitar-se a si mes-
mas e aos outros, sabendo aceitar críticas 
sem ressentimentos, assim como elogios 
e cumprimentos sem tolas vaidades. São 
pessoas que analisam problemas e difi-
culdades sob vários ângulos e descobrem 
soluções diferentes, com intuição e cria-
tividade. Melhoram com o tempo, pois o 
importante não é sobreviver, mas con-
centrar-se  em viver o presente, prever 
e antecipar o futuro a fim de superar as 
crises. Pessoas resilientes, invariavelmente, 
fazem com que o seu futuro seja melhor 
do que o seu passado, pois a sua insatis-
fação não descansa nas suas conquistas; 
procuram uma constante aprendizagem, 
para irem além do já conseguido, com a 
experiência adquirida.

Por isso, resiliência não pode ser con-
fundida com conformismo, acomodação 
ou resignação, mas antes como uma res-
posta à opressão, à humilhação, à violên-
cia simbólica. Resiliência é, neste sentido, 
uma luta pela dignidade humana.

Que conceito, que modelo de Educa-
ção? Convocar Paulo Freire, impõe-se! 
A educação é intuída como prática de 
liberdade. Uma prática da liberdade, 
à qual compete o modelo crítico de 
educação, que sempre preconizámos. 
Um modelo que liberta os sujeitos (isso 
mesmo: sujeitos livres, não objetos de 
pertença) e também não, transforma-
dos em dóceis cidadãos. Um modelo 

que humaniza, emancipa, transforma e 
desenvolve. Este é um modelo problema-
tizador, que questiona e “faz cabeças”, 
em vez do modelo bancário que acomo-
da e “enche cabeças”, porque reproduz, 
não recria nem é gerador de progresso... 
nem de desenvolvimento sustentado! Este 
tema deve estar no centro das questões 
e das preocupações de todos nós... Por-
que se prende com a sustentabilidade do 
mundo!

Escreve Freire (1987), “ninguém liberta 
ninguém e ninguém se liberta sozinho: os 
homens se libertam em comunhão”, “a 
libertação [...] é um parto. E um parto do-
loroso. O homem que nasce deste parto 
é um homem novo”.

Os educadores de Adultos. Até aos 
nossos educadores chegam pessoas 
sofridas, com vidas difíceis, com uma 
autoestima em frangalhos, esmagados 
pelas forças sociais e ecnómicas que os 
oprimem… Para estes, a prioridade ... É 
fazer transitar da dor e da desilusão para 
a esperança, saldar a resistência à inova-
ção e incutir a persistência na educação 
como formação integral do cidadão, eis 
o que cabe aos nossos profissionais de 
EFA. Educadores de adultos, como tutores 
de resiliência. Poucas palavras para uma 
tarefa tão grandiosa e tão gigantesca...

Pedimos-lhes uma abordagem que dê 
sentido, significado e futuro à leitura que 
os adultos fazem do mundo: dar um novo 
significado às suas visões e reorientá-las 
nas suas práticas. Valorizar as pessoas e 
acreditar que elas podem mudar as suas 
vidas, agindo sobre e nas suas circunstân-
cias. Um trabalho soberbo…

Mas um enorme cuidado ético é 
preciso ter nesta abordagem para não 
permitir qualquer confusão entre resiliên-
cia e resignação. Esta visão apela a uma 
pedagogia e a um modelo de educação 
de matriz e de inspiração social, que 
não impeça os grupos oprimidos (e sem 
poder de lutar pelos seus direitos, pelo seu 
bem-estar, pela justiça…) de atingir esta 
dimensão de legítima aspiração humana!

"A conscientização é um compromisso 
histórico. É também consciência histórica: 
é inserção crítica na história, implica que 
os homens assumam o papel de sujeitos 
que fazem e refazem o mundo. Exige que 
os homens criem sua existência com o 
material que a vida lhes oferece" (FREIRE, 
1979).•

1O termo resiliência tem vindo a ser trabalhado no 
âmbito das ciências sociais e humanas para expressar 
as circunstâncias da nossa exposição a crescentes 
situações inesperadas e adversas. O conceito foi 
importado da Física e da Engenharia onde identifica-
va a capacidade de resistência dos materiais, mesmo 
quando submetidos a fortes pressões tendencialmen-
te disruptivas, conseguem até um certo limite assegu-
rar a sua estrutura, não obstante o impacto negativo 
a que foram submetidos (Yunes e Szymanski, 2001).

EDUCAÇÃO DE ADULTOS:
emancipação e resiliência

Olívia Santos Silva
Especialista em Educação de Adultos,
Ex-Coordenadora Equipa Novas Oportunidades
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RESILIÊNCIA!
Na aceção simples da palavra,  

resiliência é “ ... capacidade de supe-
rar, de recuperar de adversidades...”. 

Ao longo da nossa vida vivemos 
momentos que nos obrigam natural-
mente a sermos resilientes, pois só assim 
conseguimos prosseguir. 

Nos últimos tempos, principalmente 
desde 2020, fomos forçados a fazer 
inúmeras e drásticas mudanças a nível 
pessoal e profissional, a resiliência que 
desde sempre  esteve associada mais 
ao lado pessoal e emocional, transpôs-
-se para o mundo profissional.

RESILIÊNCIA PROFISSIONAL? 
No mundo do trabalho,  ser um pro-

fissional resiliente passou a ser um dos 
pontos fortes a valorizar no trabalhador. 
O empregador tomou consciência 
que é uma mais-valia recrutar este tipo 
de profissional. Este será sempre mais 
seguro nas suas decisões, demonstra-
rá uma maior destreza na resolução 
em situações mais desconfortáveis e 
superará com maior desenvoltura os 
obstáculos que se colocam, uma vez 
que este apresenta uma inteligência 
emocional que lhe permitirá gerir todas 
as situações, executando com o maior 
dos rigores as tarefas que lhe estão 
atribuídas.  

Nos tempos que correm fala-se tan-
to de resiliência, trabalhador resiliente, 
mas que tipo de trabalhador é este? e 
o que o distingue do chamado “ sim-
ples trabalhador”? 

ESTE, É UM PROFISSIONAL QUE: 
-  sabe do seu valor, é autoconfiante, acredita em 

si próprio. Para existir uma promoção profissional é 
fulcral ter valores e ser um bom conhecedor das suas 
potencialidades. Avaliar as suas qualidade e defeitos, 
estando sempre recetivo para melhorar os seus pontos 
fracos, tendo a perceção de qual o seu posiciona-
mento dentro da empresa e convicto de que é impor-
tante para o sucesso da mesma. Não é apenas mais 
um, é um que marca a diferença;

 - consegue gerir as suas emoções, mesmo perante 
um cenário menos positivo, este deve ser encarado 
como uma aprendizagem a melhoria, e nunca como 
um abalo à autoestima e impedimentos à sua capaci-
dade de execução. Nem tudo corre sempre como é 
desejável, errar é humano e assim sendo, essas situa-
ções, raras, devem ser encaradas como tal;

- é empático e criativo conseguindo reagir de 
forma mais positiva aos obstáculos que surgem, nada 
do que lhe possa acontecer o fragilizará, prestará a 
devida atenção ao sucedido, dará a devida impor-
tância, fará de tudo para que não volte a acontecer, 
mas apresentará uma solução para inverter as conse-
quências imediatas do sucedido.  

Esta pode ser encarada como uma nova “perspeti-
va profissional”, o desenvolvimento da atitude de resi-
liência permite, sem margem para dúvidas,  ultrapassar 
de forma mais facilitada os obstáculos e percecionar 
as dificuldades na ótica de as superar de imediato. 

CONSIDERA-SE UMA PESSOA RESILIENTE 
(LOGO, FACILMENTE SE TORNARÁ EM UM 
PROFISSIONAL RESILIENTE)?

Reflita um pouco..
1) Quando indispensável, é capaz de promover 

mudanças para atingir os seus objetivos e os da em-
presa? 

2) Revela firmeza de propósito, ou seja, vai até o fim 
na execução de tarefas?

3) Tem capacidade de antecipar crises e de se 
preparar para elas?

4) Demonstra capacidade de  superação de obs-
táculos, por mais traumáticos que eles sejam?

5) Revela a tranquilidade necessária quando ouve 
um “não”?

7) Controla facilmente as suas emoções?
8) Tem apetência para usar a crítica a seu favor?
9) Gere facilmente as situações desconfortáveis?
10) Consegue encontrar as causas dos conflitos?
11) Retira alguma aprendizagem com as experiên-

cias de vida?

ENTÃO, É OU NÃO RESILIENTE? 
Como diz o autor John Maxwell: 
As dificuldades existem na nossa vida e devem ser 

vistas como oportunidades de aprendizagem. “Na 
vida, ou se ganha ou se apreende”.•

A atitude 
faz a 
diferença
Sónia Vilas Boas
Docente
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Pessoas mais resilientes são caracterizadas por uma elevada 
autoestima, um bom sentido de humor, são bons comunicadores, 
têm fortes capacidades sociais e estabelecem vínculos afetivos com 
facilidade, tal como em estabelecer compromissos com base em 
expectativas claras, positivas e adaptadas. Estes também apresentam 
uma maior flexibilidade de adaptação à mudança. São pessoas com 
iniciativa e criatividade para resolver situações adversas.

Ser resiliente é uma das competências mais importantes que 
podemos desenvolver, tanto a nível pessoal como profissional. Não é 
por acaso que é das competências mais procuradas no contexto de 
trabalho.

A resiliência no trabalho é a habilidade de lidar positivamente com 
pressão, conflitos, incertezas, crises, feedbacks negativos e competi-
tividade. Ou seja, mesmo perante este tipo de situações, o individuo 
mantém-se produtivo e focado nas suas tarefas e resultados. São 
trabalhadores que procuram soluções e que aprendem com as adver-
sidades.

A EPATV tem como objetivo preparar todos os seus alunos com 
excelência tanto a nível técnico como na sua formação enquan-
to pessoa e profissional. Assim, foi criado o Projeto Carreira, onde os 
alunos desde o primeiro ano terão acesso a um conjunto de sessões 
e atividades ligados à orientação e aconselhamento profissional com 
o objetivo de lhes proporcionar momentos importantes de reflexão, 
autoconhecimento e motivação para o trabalho. O Projeto Carreira 
é constituído por sessões dedicadas à construção de um E-Portfólio, 
de um Pitch, atividades de exploração para o autoconhecimento, 
reuniões com profissionais da área, desenvolvimento de competências 
transversais (definição de objetivos, inteligência emocional, gestão 
do tempo, trabalho em equipa, etc.) ativação de competências de 
empregabilidade (construção de um currículo, técnicas de procura de 
emprego, preparação para entrevistas, medidas de apoio ao empre-
go, etc.), apoio para a entrada no ensino superior, sessões de esclare-
cimento para a entrada em carreiras militares, forças de segurança/
intervenção, entre outras.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses criou uma check-
list onde podes refletir sobre os teus sentimentos, pensa-
mentos e comportamentos, para que te tornes ou sejas 
ainda mais resiliente. Experimenta!•

Será a resiliência um 
"superpoder’’?

O mundo atual é caracteri-
zado por frequentes e rápidas 
transformações, onde somos 
constantemente postos à prova, 
forçados a mudanças e supera-
ções tanto a nível pessoal como 
profissional. Se refletirmos sobre 
as nossas experiências ao longo 
do tempo, seja na escola, no 
grupo de amigos, na família, no 
trabalho, nas nossas conquistas 
pessoais ou profissionais, vamos 
encontrar sinais da presença 
desta competência. Mas será 
que sabemos realmente o que 
significa ser resiliente?

A resiliência não é um “superpoder” 
reservado aos “super-heróis”. É comum, 
encontramo-la diariamente nas pessoas 
à nossa volta e em nós próprios.  É o 
que nos permite ter a capacidade para 
lidar melhor com o stresse e a frustração 
das situações difíceis e aproveitarmos 
as coisas boas da vida, mesmo quando 
há aspetos que correm mal. Conti-
nuamos a sentir-nos zangados, a estar 
tristes, a sermos vulneráveis, mas somos 
capazes de continuar a desempenhar 
as tarefas que nos competem no dia a 
dia e a fazer coisas que nos dão prazer, 
mantendo o nosso equilíbrio. A pan-
demia Covid-19 foi uma das maiores 
provas que tivemos de que é preciso 
aprender a lidar e superar os mais 
variados tipos de obstáculos, como por 
exemplo, o ensino à distância, o uso de 
novas plataformas digitais, a angústia 
causada pelo isolamento e distancia-
mento social em períodos prolongados, 
a ansiedade face ao futuro, etc.

A resiliência desenvolve-se e cons-
trói-se ao longo da vida, através de um 
processo que é dinâmico e que envol-
ve diversos fatores, podendo mudar 
ao longo do tempo e consoante o 
contexto e a situação em que estamos. 
Na verdade, nós tornamo-nos mais 
resilientes quando somos confrontados 
com alterações no contexto em que 
vivemos e aprendemos a lidar com 
elas, como também quando temos a 
oportunidade de conhecer e ultrapas-
sar desafios e os limites que às vezes 
impomos a nós próprios.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses identifica um conjunto de 
comportamentos (muitos dos quais nós adotamos sem sequer pensar 
neles) que são facilitadores da resiliência. Como por exemplo:
• Alimentar relações positivas com familiares e amigos.
• Aceitar que a mudança e a incerteza fazem parte da vida.
• Encontrar significados: fazer coisas que, diariamente, dão sentido 

e propósito à nossa vida.
• Reconhecer e aprender com a nossa própria experiência. Todos 

nós já passamos por momentos difíceis, que recursos, estratégias e 
competências, na altura, usámos para os ultrapassar?

• Cuidar do nosso bem-estar. Respeitar as nossas rotinas de sono, 
manter uma alimentação saudável e fazer exercício regularmen-
te. Envolvermo-nos em atividades de lazer e hobbies que nos dão 
prazer.

• Cuidar da nossa saúde psicológica. Prestar atenção aos nossos 
sentimentos e necessidades e reconhecê-los.

• Recorrer ao humor sempre que possível.
• Falar sobre o que nos preocupa ou angustia. E, sempre que neces-

sário, pedir ajuda.

Não conseguimos ser sempre resilientes em todas as situações, mas 
podemos procurar desenvolver pensamentos, sentimentos e com-
portamentos mais resilientes. Quando estamos perante um problema 
devemos:

• Encará-lo como um obstáculo ultrapassável;
• Ser proativo;
• Definir objetivos;
• Confiar em nós próprios.

Catarina Pessoa, Joana Gomes
SPO-Serviço de Psicologia e Orientação
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Resiliência é um conceito complexo e am-
plo, enfocado em vários contextos e aborda-
gens. Barbosa (2006), professor doutor em psico-
logia clínica, comenta que “a resiliência define 
seu conceito como capacidade do individuo 
lidar com problemas, ou seja, superar obstácu-
los ou resistir à pressão de situações adversas, 
como por exemplo: choque ou stress, entre ou-
tros”. De acordo com Job (2003) apud Barbosa 
(2006) “A resiliência trata-se de uma tomada de 
decisão entre a tensão do ambiente e a vonta-
de de vencer”.

 Assim, pode-se considerar que a resiliência 
é uma combinação de fatores que propiciam 
ao ser humano condições para enfrentar 
problemas e adversidades e a disciplina de 
Educação física proporciona, com os contéu-
dos, estratégias e atividades e jogos realizados 
nas aulas, o desenvolvimento desses mesmos 
fatores.

A Educação Física, por vezes, e para alguns 
alunos é um “tormento” promovendo uma 
séries de sensações, vivências e comportamen-
tos menos próprios (rejeição, medo, boladas 
na cara, tropeções, quedas, humilhação, entre 
outros) que levam a que a aula seja temida e 
até rejeitada.

   Neste processo, se os problemas de ordem 
emocional não forem solucionados, de nada 
valerá toda a técnica se o mesmo não mer-
gulhar nas reais necessidades que o aluno 
apresenta, as quais afetam diretamente o seu 
aprendizado e crescimento como pessoa e 
cidadão.

Contudo, se não fosse por ela, não sairíamos 
da escola mais fortes, e não só na dimensão 
física. Afinal, todos aqueles exercícios e jogos 
em grupo que se praticam nas aulas não têm 
como objetivo apenas fortalecer os músculos 
ou prevenir uma vida sedentária. Também ser-
vem para te ensinar algo que nenhuma outra 
disciplina consegue  transmitir de forma tão 
eficiente: A arte da resiliência.

Escolhemos cinco pontos em que podemos, 
todos, refletir e viver ou reviver as nossas aulas 
de Educação Física, gostando ou não da práti-
ca de exercício físico, que nos fazem perceber 
que somos ou podemos tornar-nos mais resilien-
tes:

(CON)VIVER EM SOCIEDADE
É inegável qie a escola é uma preparação para 

a vida adulta. Se achas que os colegas que jogam 
melhor um jogo ou modalidade são cruéis ou “go-
zam” contigo, prepara-te para um mundo muito 
competitvo que encotrarás na vida da universida-
de ou no trabalho;

É na escola que aprendemos a estar num am-
biente social e, principalmente, como nos defen-
dermos dos outros. Lidar com críticas, rejeições, 
gozos, agressões físicas e verbais, humilhações, que 
são atos que se devem rejeitar e combater, tor-
nam-se importantes para nos fortalecer e aprender-
mos a enfrentar vários contextos na nossa vida

A aula de Educação Física, principalmente, ensi-
na a conviver com o diferente, independentemen-
te se pertencemos ao “grupo” dos populares ou 
dos excluídos, a ser mais tolerante com as dificul-
dades alheias, respeitar o próximo e a nós mesmos, 
adaptarmo-nos em situações adversas e “sobrevi-
ver” em ambientes hostis.

SUPERAÇÃO 
Quanto mais dificuldades enfrentarmos, mais 

força de vontade teremos. Se só encontrarmos fa-
cilidades, não daremos valor a nenhuma conquis-
ta. A vitória tem um gosto muito melhor quando foi 
quase impossível consegui-la. O que é fácil, geral-
mente e com muita facilidade, deixa de ter piada.

As aulas de Educação Física  ajudam-nos a su-
perar as nossas falhas e a  esforçarmo-nos para me-
lhorar nossas capacidades. Se  não tens habilida-
des para o desporto ou achas que todos os outros 
são melhores que tu, mas queres ser um atleta um 
dia, não desanimes! Continua a tentar superar-te e 
procura aperfeiçoar as aptidões que tens.

“O PRAZER DA VITÓRIA É BEM MELHOR QUE O 
ALÍVIO DE DESISTIR.”

NÃO NOS ABATERMOS COM 
COMPETIÇÕES

Não é porque os outros te dizem que tu és inca-
paz ou que  não serves para nada, que isso condiz 
com a realidade. É um facto que ouvir isso muitas 
vezes nos possa fazer desisitir, mas só nós temos a 
real noção das nossas capacidades e dos nossos 
limites (que muitas vezes conseguimos superar). 
Ninguém nos conhece mais do que nós mesmos.

Antes de aceitares qualquer opinião como ver-
dade absoluta, pensa se tem fundamento ou não. 
Filtra tudo, mas não absorvas tudo!

SABER PERDER
Quanto mais cedo aprendermos a lidar com 

as derrotas, melhor para nós. Muitas pessoas que só 
ganham durante a sua formação pessoal e profis-
sional, quando sofrem uma derrota, seja em que 
dimensão for, dificilmente suportam esse revés. As 
derrotas ajudam-nos a ficar mais fortes mentalmen-
te.

E qual melhor aula do que a Educação Física 
para nos ensinar a perder com dignidade e a lidar 
com frustrações desde cedo?

É importante lembrar que cada um tem as suas 
aptidões e talentos específicos. Ninguém é bom em 
tudo. Não ter habilidades para o desporto não te 
faz um perdedor! Segundo Gardner, existem vários 
tipos de inteligência e a inteligência corporal- ci-
nestésica é só uma delas. Encontra a tua voca-
ção...

APRENDER A RIR DE NÓS 
MESMOS

Graças à Educação Física, desde cedo apren-
demos a fazer “asneiras” em público sem nos 
abatermos por isso. Na escola, por vezes,  pode ser 
um pouco difícil perceber os benefícios disso, mas 
quase de certeza que mais tarde vais lembrar de 
todos os momentos em que tropeçaste, esfolaste, 
levaste uma bolada na cara, foste excluído(a) dos 
grupos e vais ser capaz de rir disso tudo.

O riso e a rejeição dos outros podem doer ago-
ra mas, quando essa fase terminar, vão servir de 
experiência.

A Educação Física auxilia o processo 
do desenvolvimento da resiliência, que se 
interessa em transformar o indivíduo em 
alguém resiliente, propondo soluções que 
busquem a transformação necessária na 
vida do indivíduo.     A educação física 
pode auxiliar muito no ambiente escolar, 
trabalhando a questão do respeito e con-
sideração ao aluno, a sua origem cultural, 
sua classe social, as suas ansiedades e as 
dificuldades. Este é o papel do professor 
e da escola, pois a tarefa de todo o edu-
cador, enquanto sujeito ativo na escola, é 
contribuir na transformação da sociedade 
e auxiliar os nossos alunos na concretiza-
ção dos seus sonhos.

A atividade física pode contribuir para 
bons resultados de alunos que enfrentam 
adversidades, proporcionando atividades 
motivadoras com criatividade, propostas 
pelo professor.•

Gaspar Silva
Docente

Educação
Física
ajuda na
promoção da 
Resiliência
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Na atualidade é difícil imaginar como 
seria estudar, trabalhar, divertir, deslocar, 
comunicar, comprar ou mesmo viver 
sem a utilização de tecnologia. De for-
ma rápida e profunda, as tecnologias de 
informação e comunicação do século XXI 
participam do quotidiano das pessoas; 
sendo que para muitos, a sua utilização 
e benefícios reforçam cada vez mais a 
importância da sua existência.

No entanto, as tecnologias da informa-
ção e comunicação não são necessárias 
ou benéficas em si. O desafio é transfor-
má-las em algo que possa contribuir para 
o desenvolvimento: “a Internet pode dar 
todas as respostas, mas não consegue 
fazer as perguntas” (Guareschi e Biz, 2005). 
A escola deve adaptar as tecnologias às 
suas necessidades e à sua cultura, e não o 
contrário.

Por outro lado, há muito que se discute 
como pode a prática docente reinven-
tar e procurar novas metodologias que 
tornem o professor um mediador e, desta 
forma, o aluno possa ser o principal pro-
tagonista da sua aprendizagem. Torna-se, 

portanto, necessário encontrar e investir 
em meios estimuladores dentro e fora da 
sala de aula - “a docência do século XXI 
tem a difícil missão de inovar as práticas 
pedagógicas de acordo com os interesses 
das novas gerações, adotando diferentes 
metodologias e recursos digitais” (Zacchi, 
2018).

Toda esta evolução da tecnologia 
associada à educação tem vindo a favo-
recer a emergência de novos conceitos 
associados às tecnologias interativas e ins-
trutivas que são concebidas tanto para di-
vertir como para educar. Neste sentido, os 
videojogos, pioneiros na área da multimé-
dia, representam uma alternativa aos tra-
dicionais métodos de ensino, dividindo-se 
em função dos objetivos, dos conteúdos e 
dos destinatários. A aplicação de videojo-
gos facilita a assimilação e a consolidação 
dos conhecimentos. Na realidade estes 
conhecimentos são interiorizados sem que 
o utilizador se aperceba e sem, portanto, 
constituir uma tarefa monótona e enfa-
donha – “Tell me, and i’ll forget. Show me, 
and i may remember. Involve me, and i’ll 

understand.” ("Diga-me e eu esquecerei. 
Mostre-me e posso lembrar-me. Envolva-
-me e eu compreenderei.”)

A tecnologia entra com força para ser 
uma ferramenta complementar impor-
tante ao processo de ensino e aprendiza-
gem. 

Compreende-se que as práticas des-
tinadas ao processo de ensino e apren-
dizagem devem ser constantemente 
ajustadas à realidade dos alunos tendo 
como farol o acompanhamento das 
transformações tecnológicas da socieda-
de. No contexto contemporâneo procu-
ra-se estimular a aprendizagem através 
de meios multi e transdisciplinares com o 
intuito de elevar os níveis motivacionais e 
de envolvimento dos alunos com o pro-
pósito de proporcionar experiências mais 
efetivas e relevantes ao aluno.

O desenvolvimento de novos produtos 
e sistemas deve levar em consideração, 
além dos fatores tecnológicos, a tendên-
cia de que a sociedade contemporânea 
está cada vez mais interessada por jogos. 
Nessa realidade o envolvimento dos alu-

nos deve estar baseado em estruturas de 
recompensa, reforço e feedback, supor-
tadas por mecanismos e métodos que 
potencializem a implicação do aluno. 
O ato de jogar, além de proporcionar 
prazer, é um meio de o aluno desenvolver 
competências cognitivas, estimulando a 
atenção e a memória.

Os jogos são capazes de promover 
contextos lúdicos e ficcionais na forma de 
narrativas, imagens e sons, favorecendo 
o processo de geração e relação com o 
conhecimento. Nos aspetos narrativos os 
jogos permitem que o aluno possa viven-
ciar experiências num contexto ficcional 
e controlado.

Entre as diversas formas de investir em 
metodologias ativas, a gamificação é 
uma delas.

Aprender brincando ou brincando a 
aprender - a gamificação pode ser uma 
poderosa ferramenta de interação e 
motivação, capaz de gerar um interesse 
significativo para os alunos no processo 
de ensino e aprendizagem.

Gamificação significa muito mais 

que apenas utilizar jogos dentro ou fora 
da sala de aula, pois implica ainda uma 
variedade de estímulos e ações com os 
elementos de design de jogos no am-
biente de aprendizagem para envolver, 
motivar e melhorar o desempenho criati-
vo, intelectual e reflexivo dos alunos. Além 
disso, segundo autores e pesquisadores, 
a gamificação é um mecanismo que 
potencializa o envolvimento e a motiva-
ção dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem.

Conjugar estas vertentes nem sempre 
é uma tarefa fácil. É fulcral compreender 
os objetivos a atingir com “aquele” jogo 
para que este possa ser desenvolvido, se 
for o caso, ou, eventualmente, readapta-
do àquelas finalidades. Aquilo que numa 
primeira fase parece óbvio, nem sempre 
o é, e aferir o objetivo do jogo constitui 
uma etapa crucial, que pode estar na ori-
gem do seu bom ou mau funcionamento. 
Sendo esta fronteira, por si, ténue. É fun-
damental que persista uma combinação 
harmoniosa entre o entretenimento e os 
conteúdos a transmitir.•

GAMIFICAÇÃO
NA EDUCAÇÃO

António Cunha, José Dantas
Docentes
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Fazer um xarope de toranja: raspa de 1 
toranja, sumo de 2 toranjas; ½ chávena de 
açúcar; sumo de 2 limões; levar ao lume 5 
minutos

Num copo long drink fazer a bordadu-
ra com a toranja e sal, decorar o copo no 
interior com rodelas finas de toranja, verter 
o xarope, 4 cl de gin Valley, preencher com 
gelo moído e água tónica Pink, decorar com 
hortelã.

Fazer um xarope de pepino : 1 pepino em 
zestes; ½ chávena de água e ½ chávena de 
açúcar; levar ao lume 5 minutos

Num copo long drink fazer a bordadu-
ra com o pepino e sal, decorar o copo no 
interior com zestes finas de pepino, verter o xa-
rope, 4 cl de gin Valley, preencher com gelo 
moído e água tónica de pepino, decorar com 
alecrim.•

Gin tónico refrescante de Gin tónico refrescante de

toranja pepino

Olga Martins
Docente

Sentada
na soleira
do Verão,

cosia
o que restava
do dia

minha mãe,
e a sua
mão

indo
e vindo,
por magia,

parecia
que regia
uma canção

que ninguém
(só ela!)
ouvia.

Juntavam
pedaços
de luz

outras
mulheres
ou embalavam

sombras
como filhos
nos braços

que a noite,
chegando,
recolhia.

Meninos
brincando,
então,

os vagalumes
dos olhos
acendiam,

estrelas
que ficavam
brilhando

no largo
muro
do escuro

quando
a sonhar
adormeciam.•

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagem
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Eça
de Queiroz
Em 2020 perpassaram 175 anos do 

nascimento de José Maria de EÇA DE 
QUEIROZ, nascido na Póvoa de Varzim, 
a 25 de novembro de 1845. Outrossim, 
passam 120 anos da sua morte, em Neui-
lly-sur-Seine, nos arredores de Paris, em 16 
de agosto de 1900, cidade em que Eça 
exerceu funções diplomáticas.

Efetivamente, Eça de Queiroz, um 
dos mais magistrais escritores da língua 
portuguesa, calcorrearia meio mundo 
antes de se fazer ao mundo e ao mundo 
da escrita que o notabilizou.

Com efeito, filho de pais solteiros, que 
se casariam apenas quatro anos após o 
seu nascimento, Eça viveu a sua infância 
na companhia de uma ama e, poste-
riormente, com os avós paternos, em 
Verdemilho (Aveiro), um solar rural junto 
ao mar, dotado de uma impressionante 
biblioteca jurídica e livros de aventuras 
e narrativas francesas, que escutava de 
Mateus, um serviçal da casa.

Posteriormente, já adolescente, Eça 
viveria ainda internado no Colégio da 
Lapa, no Porto, local onde frequentaria 
a escolaridade sob rígida doutrinação 
religiosa e pesada régua.

Entrementes, após os estudos no 
Porto, Eça ingressaria então na Universi-
dade de Coimbra e matricular-se-ia em 
Direito. Aí, vive os tempos agitados de 
1862/1863 do chamado “Manifesto dos 
Estudantes da Universidade de Coimbra 
à opinião pública do país”, panfleto 
escrito por Antero de Quental, que o 
impressiona intensamente. 

Ademais, Eça vive também a Ques-
tão Coimbrã, que oporia o tradiciona-
lismo do poeta António Feliciano de 
Castilho e outros autores românticos aos 
estudantes sedentos de inovação, que 
ficariam conhecidos como a Geração 
70, adeptos do realismo e que orienta-
vam a produção artística para objetivos 
de denúncia dos males sociais, de forma 
a promover a evolução da sociedade, 
na esteira do romance social de Victor 
Hugo.

Nesta fase, Eça passa também a ser 
fervoroso leitor do filósofo e teórico liber-
tário francês Pierre Proudhon (1809-1865) 
e dos seus ideários de reformismo social, 
tornando-se num voraz devorador de 
livros e da boémia cultural coimbrã.

Deste modo, só após a formatura, 
Eça se instala, finalmente, na casa pa-
terna, em Lisboa, cujo pai, na altura, era 
já um juiz com carreira intocável. Assim, 
passa pela primeira vez a viver com os 
irmãos, e aqui escreveria os primeiros 
folhetins. De facto, tinha 20 anos quando 
“A Gazeta de Portugal” publicou em 
1866 o seu folhetim inaugural (o primeiro 
dos 10 artigos postumamente reunidos 
em “Prosas Bárbaras”).

Entretanto, neste mesmo ano, partiria 
então para a capital alentejana, onde 
iria fundar e dirigir o jornal da oposição 
“O Distrito de Évora”. Regressaria, porém, 
a Lisboa e retomaria a sua colaboração 
na Gazeta de Portugal, até ao final do 
ano, integrando o grupo “O Cenáculo”, 
do qual fariam parte, entre outros, Ante-
ro de Quental, Ramalho Ortigão, Guerra 
Junqueiro: a gente da denominada 
Geração de 70, que, na capital, prolon-
garia as tertúlias intelectuais dos tempos 
de Coimbra. 

O início da década 70, seria com 
efeito um período rico de vivências. 
Nessa altura, Eça lança-se numa viagem 
pelo Egito e Canal Suez, em compa-
nhia do conde de Resende, seu futuro 
cunhado e, dessa deslocação, publica 
então no Diário de Notícias o relato 
da viagem sob o título “De Port-Said a 
Suez”. Igualmente, nesse mesmo jornal, 
publica em 1870, em colaboração com 
Ramalho Ortigão, “O Mistério da Estra-
da de Sintra”, considerado o “primeiro 
policial português”.

Data também deste ano de 1870, 
a sua nomeação como administrador 
do concelho de Leiria e, posteriormen-
te, a assunção do cargo de cônsul em 
Havana, onde permaneceria cerca de 
dois anos.

Entretanto, em 1871, publica o primei-
ro número de “As Farpas”, conjuntamen-
te com Ramalho Ortigão e participa nas 
citadas Conferências Democráticas do 
Casino Lisbonense, proferindo a quarta 
conferência intitulada “A Nova Literatu-
ra ou Realismo como Expressão de Arte”.

Seguidamente, após mais uma 
viagem pela América, em 1873, é então 
transferido, no ano seguinte, para o con-
sulado de Newcastle-upon-Tyne (Ingla-
terra) e publica no Diário de Notícias o 
conto “Singularidades de Uma Rapariga 
Loura”. Segue-se, em 1875, o famoso 
romance “O Crime do Padre Amaro”.

Contudo, no ano de 1878, Eça é de 
novo transferido, desta feita para o con-
sulado de Bristol. Publica então “O Primo 
Basílio” e, nos anos seguintes, “O Conde 
de Abranhos” (1879), a que ajunta o fo-
lhetim “O Mandarim”, (1880), e os contos 
“Um Poeta Lírico” e “No Moinho”.

Entretanto, é eleito sócio correspon-
dente da Academia Real de Ciências, 
em 1883, e acaba por casar, em 1886, 
com Emília de Castro Pamplona, no 

Porto, de cuja ligação nasceriam quatro 
filhos.

Data ainda, do ano imediato, a pu-
blicação de “A Relíquia” 

Todavia, em 1888, Eça faz, de novo, 
as malas, pois é nomeado cônsul, em 
Paris. Publica então “Os Maias”, bem 
como algumas “Cartas de Fradique 
Mendes”. Este é também o ano de for-
mação em Lisboa do célebre grupo “Os 
Vencidos da Vida”, (1887-1894), no qual 
Eça se integra em 1889.

No entanto, ainda em 1889, Eça 
dirige também a Revista de Portugal, 
e publica um ano depois o volume 
“Uma Campanha Alegre”, reunindo 
a sua colaboração em “As Farpas”. 
Posteriormente, no ano seguinte, traduz 
“As Minas de Salomão” de Henry Rider 
Haggard e prossegue imparavelmente a 
sua atividade literária, destacando-se  os 
contos “Civilização” (1892) e“O Defunto” 
(1895) e ainda “A Aia”. O romance “A 
Ilustre Casa de Ramires” (1894), 

 os contos “A Perfeição” e “José 
Matias” (1897), bem como “O Suave 
Milagre”(1898), assim como “Adão e 
Eva no Paraíso”, são os trabalhos que a 
seguir dá à estampa.

 De facto, só a morte o pararia. 
Assim, após prolongada doença, Eça 
faleceria em Neuilly, local onde viveu 
cerca de 12 anos, entre a harmonia do 
lar e os anos finais de depressão, sempre 
rodeado dos seus livros.

 Contudo, o seu corpo seria, poste-
riormente, transladado para Lisboa e 
mais tarde, para o cemitério de Santa 
Cruz do Douro, onde atualmente se situa 
a Fundação Eça de Queiroz, na Quinta 
da Vila Nova (Tormes), no concelho de 
Baião, um espaço imortalizado na obra 
“A Cidade e as Serras”(1901).

Assim, ler Eça (ora essa!) é essa a me-
lhor homenagem que lhes poderemos 
prestar... •

Nos 175 anos do seu nascimento e 120 anos da sua morte

Álvaro Nunes
Crítico Literário
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Faleceu há 65 anos — 23 de outubro 
de 1956 — Álvaro Machado Vilela, um 
vilaverdense maior que nasceu a 20 de 
agosto de 1871 (150 anos) na freguesia 
de Parada de Barbudo. O seu nome é 
inseparável do concelho. A biblioteca 
municipal tem o seu nome e foi um dos 
fundadores da Santa Casa de Misericór-
dia (cf. http://pesquisa.auc.uc.pt/detail-
s?id=219486). É um exemplo de resiliência 
contra o analfabetismo, os deveres e 
direitos, combatente ao lado dos mais 
frágeis, cidadão de corpo inteiro com as 
coordenadas do seu tempo... sem nunca 
esquecer o seu berço em Parada de 
Barbudo (cf. https://app.parlamento.pt/
PublicacoesOnLine/ OsProcuradoresda-
CamaraCorporativa/html/pdf/v/vilela_al-
varo_da_costa_machado.pdf).

Várias vezes homenageado, pelo 
município de Vila Verde – que lhe ergueu 
uma estátua, consagrou uma rua e con-
serva a sua biblioteca particular na biblio-
teca municipal da qual foi feito patrono 
—, pela Associação Jurídica de Braga e 
pela Universidade de Coimbra – que criou 
um prémio de investigação com o seu 
nome e lhe dedica uma sala da bibliote-
ca da Faculdade de Direito – Álvaro da 
Costa Machado Vilela, o mais novo de 
onze irmãos, nasceu há 150 anos”.

Mas não chega e, por isso, a Câmara 
Municipal de Vila Verde vai dedicar-lhe 
a edição anual do “Boletim Cultural”, 
em outubro, em paralelo com a edição 
integral da sua obra digitalizada, uma ex-

posição bio-bibliográfica e um colóquio.
Álvaro da Costa Machado Vilela, nas-

cido em Barbudo, em 1871, deixou duas 
bibliotecas particulares, uma mais profis-
sional, conservada no seu gabinete da 
Universidade de Coimbra, na Faculdade 
de Direito, e outra, “mais íntima”, na sua 
casa de Vila Verde, doada à Biblioteca 
Municipal da terra natal, Vila Verde.

Esta espelha bem os seus interesses 
literários, profissionais e de cidadão e 
será, em breve, digitalizada, integrando 
a AquaLibri, a futura Biblioteca Digital 
do Cávado”, criada pela Comunidade 
Intermunicipal do Cávado, através do 
Programa PADES.

Álvaro, filho mais novo de Custódia 
Maria da Silva Costa e Manuel José 
Machado Vilela. Entre os onze irmãos 
destacam-se o cónego da Sé de Braga, 
José António da Costa Machado Vilela, o 
P. António Luís Costa Machado Vilela e o 
comerciante e farmacêutico Alberto da 
Costa Machado Vilela. 

Álvaro foi aluno do Colégio de S. 
Luís, em Braga, de 1885 a 1889 e, no ano 
seguinte, matricula-se na faculdade de 
Direito de Coimbra onde foi aluno distinto, 
licenciando-se em 2 de maio de 1895, 
sendo Doutor a 5 de dezembro de 1898.

Três anos depois, foi o primeiro profes-
sor da cadeira de Direito Internacional, 
na Universidade de Coimbra, onde criou 
os cursos de Direito Internacional Públi-
co e a cadeira de Direito Internacional 
Privado. Entre os seus trabalhos publica-

dos, destacam-se “A revisão no processo 
criminal” em 1897; “Seguros de vida” em 
1898; “Lições de Direito Internacional” de 
1902 a 1908; “Estudos sobre a convenção 
de Haia de Direito Internacional”; “Trata-
dos coletivos sobre Direito Internacional 
Privado”, entre outros.

Foi deputado em 1901, pelo Par-
tido Regenerador, eleito pelo círculo 
de Alenquer, e procurador à Câmara 
Corporativa, lugar que não aceitou. Re-
cebeu diversos convites para Ministro da 
Presidência da República e Presidente do 
Supremo Tribunal, mas rejeitou em nome 
do estudo, nos últimos anos da sua vida, 
na sua casa de uma solidão em Barbudo, 
onde veio a falecer no ano de 1956 e, em 
cujo cemitério quis ser sepultado.

Era um católico respeitador da Igreja, 
tendo contribuído para reformar comple-
tamente a Igreja Paroquial. Homem de 
caráter, trabalhador, incansável, sempre 
“agarrado” aos livros. Era de moral irre-
preensível, solteiro para inteiramente se 
dedicar ao estudo, ao trabalho e depois 
à caridade pelos seus conterrâneos.

Apesar dos seus princípios tradicio-
nalmente conservadores, sabia com-
preender os que não compartilhavam a 
sua ideologia e não lhes negava a sua 
amizade (cf. http://www.cm-vilaverde.pt/
web/biblioteca/sobre-o-patrono).

Álvaro da Costa Machado Vilela é 
considerado o fundador do Direito Inter-
nacional em Portugal, figura incontorná-
vel da História da Universidade de Coim-

bra, onde lecionou durante 23 anos, e 
da própria História de Portugal no século 
XX, tendo sido, entre 1922 e 1937, juiz dos 
Tribunais Mistos do Egito e, já aposentado, 
procurador à Câmara Corporativa, com 
a elaboração de importantes pareceres.

Nunca esquecendo a terra natal, foi 
um dos fundadores da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Verde e do seu Hos-
pital e Presidente da Associação Jurídica 
de Braga, na sua refundação, em 1953, 
função que, a par da de Provedor da Mi-
sericórdia, exerceu até ao seu inesperado 
falecimento, em outubro de 1956.

Na Universidade de Coimbra, e com a 
sua intensa atividade académica pro-
duziu a obra fundadora do Direito Inter-
nacional em Portugal, a monumental “Li-
ções de Direito Internacional”, atualizada 
entre 1903 e 1911, bem como o “Tratado 
Elementar de Direito Internacional Priva-
do”, de 1922, entre outros trabalhos que 
lhe valeram reconhecimento nacional e 
internacional, traduções, citações e re-
censões bibliográficas nas revistas científi-
cas internacionais conceituadas na área 
do Direito, durante a primeira metade do 
século XX.

Álvaro da Costa Machado Vilela foi 
mais do que um académico puro, ho-
mem de pensamento e ação, razão que 
leva a Faculdade de Direito a incumbi-lo 
de elaborar uma proposta para a refor-
ma do ensino do Direito.

Em 1910, numa época em que viajar 
era difícil e moroso, visita diversos países 

europeus, de forma a conhecer “in loco” 
o que estava a ser elaborado pelas mais 
conceituadas universidades.

Paralelamente, foi o primeiro diretor 
da Biblioteca da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, à qual legou 
parte da biblioteca particular, onde existe 
uma sala com o seu nome.

Em 1922 é nomeado pelo governo juiz 
dos Tribunais Mistos do Egito, na cidade 
de Mansourah e desempenha funções no 
tribunal misto de Alexandria, onde era juiz 
o seu amigo e antigo Governador Civil de 
Braga, Manuel Monteiro.

Ao fim de 15 anos, atingida a idade 
da reforma, vem viver para a sua casa 
de Barbudo, a partir da qual responde 
às solicitações, estuda, publica e exercer 
uma atividade pública bem demonstra-
dora das suas preocupações sociais e 
profissionais.

É assim que aceita o convite para 
a Câmara Corporativa, onde esteve 
11 anos, entre 1938 e 1949 e participa 
na elaboração de 17 pareceres, tendo 
sido relator sobre a proposta de lei da 
“Reabilitação dos delinquentes e jurisdi-
cionalização do cumprimento das penas 
e das medidas de segurança” e sobre o 
“Regime jurídico dos Casais Agrícolas”,  
publicado postumamente, em 1960, na 
revista da Associação Jurídica de Braga, 
“Scientia Iuridica”.

No final da II Guerra Mundial, Ma-
chado Vilela foi o jurista encarregado 
pelo governo, para dar parecer sobre 

a restituição dos bens dos alemães em 
Portugal, que resultou na introdução de 
novos dados na formulação internacional 
da legislação sobre esta matéria.

Em Braga, é o primeiro subscritor 
da “Liga de Defesa da Região de Bra-
ga”, para “fomentar o progresso moral, 
científico e material da cidade e da sua 
região”.

Como segundo subscritor, surgia o 
velho amigo, regressado do Egito, Manuel 
Monteiro e outras figuras de referência do 
distrito. Envolve-se na criação da Miseri-
córdia de Vila Verde, sendo o autor da 
carta de compromisso que levou à sua 
aprovação formal.

Assim, torna-se o primeiro Provedor 
e, em março de 1946, preside à primeira 
Comissão Municipal de Assistência, em-
brião do Hospital da Misericórdia, a cuja 
concretização, em 1947, não assiste, por 
ter, entretanto, falecido um ano antes.

Desafiado por um grupo de juristas de 
Braga, entre os quais pontuava Francisco 
Velozo, responsável pela criação da Re-
vista “Scientia Jurídica”, em 1953, torna-se 
o primeiro presidente da renovada “Asso-
ciação Jurídica de Braga”, até à sua mor-
te, tendo dinamizado inúmeras conferên-
cias e encontros científicos, estimulando a 
cooperação internacional com a Galiza 
e o Brasil e enriquecendo a revista com a 
publicação de artigos seus – pois nunca 
deixou de se dedicar ao estudo e à refle-
xão, e sempre se preocupou em partilhar 
com os outros o seu trabalho.•

António Costa Guimarães
Dep. Comunicação e Imagem

um vilaverdense resiliente
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“an ability to recover from or adjust easily to 
misfortune or change” Miriam – Webster Dictionary

resilience: 

“an ability to recover from or adjust easily to misfortune or 
change” 
Miriam – Webster Dictionary 
 

 

Build your resilience having in mind some of the words you can find in the word search 
puzzle (14 words). 

O P T I M I S M X P 

V Q U W A E V I P E 

E N D U R A N C E R 

R A S D F G H Q M S 

C H A N G E E R P I 

O T D X Z Y S K O S 

M U A Q B P T D W T 

E A P S O O R T E E 

R F T G U S E H R N 

L E A R N I N G I C 

Y A B U C T G E N E 

H C I W E I T F G H 

O T L Q V V H F F N 

P I I M J I K O W Y 

E O T N Q T M R R V 

T N Y A E Y S T O B 

 

 

Answer this quiz: 

1. Which of the following refers to the term resilience? 

Answer this quiz:

1. Which of the following refers to the term resilience?
a) respond with a negative approach to hard times
b) bouncing back from hard situations

2. After which of the following events would someone use resilience?
a) a natural disaster
b) having extra homework

3. If you fail at something what can you do to endure? 
a) Give up and find something else to do
b) Keep trying until you succeed

4. Which of the following can help someone become more resilient?
a) thinking that a tough situation is impossible
b) relying on yourself to get through a tough situation

5. Which of these is a characteristic of resilient people?
a) unrealistic expectation
b) an optimistic view of life

6. Which of these statements suggest good personal resilience?
a) I try not blame others for the challenges I face.
b) When facing a challenge, I always lose my motivation.

7. Which of these is an essential element of resilience?
a) emotional well-being
b) physical fitness

8. Resilient people know that there will always be ______________ in life.
a) easy days
b) adversity

Build your resilience having in mind some of the words 
you can find in the word search puzzle (14 words). DESAFIOS MATEMÁTICOS

O ARMAZÉM DO ASDRÚBAL
O Asdrúbal adora enigmas e, como tal, colocou na entrada do seu ar-

mazém uma tabuleta com um enigma para ver se algum dos seus clientes 
o conseguia decifrar… 

Cada uma das letras representa um algarismo diferente. As palavras 
que estão acima da linha horizontal representam números que somados 
dão o total “All Wool”

O desafio proposto pelo Asdrúbal consiste em substituir as letras pelos 
algarismos corretos.

QUANTOS FRANGOS
– Bem, Ambrosina – disse o agricultor Asdrúbal para a mulher –, se 

vendêssemos setenta e cinco frangos, a nossa reserva de alimento para os 
frangos duraria mais vinte dias. Contudo se comprarmos mais cem fran-
gos, como tu sugeres, ficaríamos sem alimento para os frangos quinze dias 
antes.

Quantos frangos tem o casal de agricultores?

Raquel Pinto
Pedro Arantes
José Carlos  Dias
DocentesSO

LU
Ç

Õ
ES

CRUZA E SOMA 
Tendo em conta que cada letra corresponde a um número, 

preencha o quadro, baseado no valor de cada linha e coluna.

QUADROS MÁGICOS
1 - Completa o quadrado mágico com os al-

garismos de 1 a 9, de forma que a soma em coluna, 
linha e diagonal seja sempre15.

2 - Completa o quadrado de forma que as so-
mas na horizontal e na vertical sejam sempre 2 400.

5
2

200

1500
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ENSINO SUPERIOR EM VILA VERDE
A iniciar em Setembro de 2021, nas instalações da EPATV 

- Secretaria da EPATV: 
Praça das Comunidades
Geminadas nº1,
4731-909 Vila Verde
- Tel.: +351 253 322 016
- E-mail: ctesp@epatv.pt

Condições gerais: Inscrições:
- Candidatura: 90€
- Matrícula: 160€
- Seguro: 25€
- Propina: 150€ x 12 meses
(ou 100€ x 11meses - desconto exclusivo 
apenas para ex- alunos EPATV) 
- Possibilidade de concorrer 
a bolsa de estudos

M A I S  I N F O R M A Ç Ã O  E  I N S C R I Ç Õ E S  E M  W W W . E P A T V . P T / C T E S P

E N S I N O  S U P E R I O R

CTeSP
Restauração e 
Inovação Alimentar 

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

Horário
das 19h00 às 22h30

Contatos: 253 322 144 , 914 668 587 ou centroqualifica@epatv.pt

Formação
acesso 4º ano (escolaridade mínima)

Ações
de 25 ou 50 horas

Subsídio de alimentação
4,77 euros por cada sessão de 3h

Sessões
presenciais

Destinatários: adultos empregados sem
o ensino secundário (preferencialmente);
desempregados com o 12º ano não DLD.

Turmas
previstas para 18 formandos

Mais informações e pré-inscrição em www.epatv.pt
www.isave.pt Amares, Braga

INSTITUTO SUPERIOR DE SAÚDE

2021-2022

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

LICENCIATURA
Enfermagem

LICENCIATURA
Fisioterapia

LICENCIATURA
Dietética e Nutrição

CTeSP
Serviço Familiar e Comunitário

CTeSP
Termalismo e Bem Estar

CTeSP
Gerontologia

CTeSP

(EM PARCERIA COM A CESPU)

Apoio em Cuidados
Continuados Integrados

CTeSP
Proteção Civil e Socorro

CTeSP
Bioanálises e Controlo

NOVO
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