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EDITORIAL

João Luís Nogueira
Diretor Geral

A EPATV não podia 
alhear-se, em circuns-
tância alguma, deste 
momento histórico e 

tradicional de grande 
importância religiosa - A 
RESSURREICÃO de CRIS-
TO, a Festa da Páscoa.

Com orgulho, marcámos 
a nossa presença envol-

vendo toda a Comunida-
de Educativa da EPATV.

Só Homens e Mulheres de 
corpo inteiro seriam ca-
pazes de ser Mordomos 
da Páscoa anunciando 

aos Vilaverdenses a Res-
surreição de Cristo.

ALELUIA!… ALELUIA!...

e d i t o r i a l
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O Minho é a região portuguesa onde o folclo-
re é mais vivo, original e colorido. As danças e os 
cantares que o caracterizam constituem um cartaz 
cultural ímpar, mercê da alegria contagiante do 
homem e da mulher minhotos que são incompará-
veis.

Desde fandangos, passando por chulas, ma-
lhões e caninhas-verdes, o que melhor caracteriza 
o nosso folclore é o vira, com o ritmo e vibração 
dos dançadores e dançadeiras, som exuberante 
e compassado da tocata composta por bombos, 
violas braguesas, ferrinhos, cavaquinhos e concer-
tinas. Ninguém fica indiferente a esta celebração 
da vida, do espírito de festa e de harmonia com o 
mundo e a natureza.

Chama-se a isto “tradições” e a tradição é uma 
palavra latina —  traditio, que significa "entregar" 
ou "passar adiante". A tradição é a transmissão de 
costumes, comportamentos, memórias, rumores, 
crenças, lendas, para pessoas de uma comuni-
dade, em que os seus elementos passam a fazer 
parte de uma mesma cultura.

Em grego, a palavra paradosis (παραδοσις) é 
mais profunda, porque traduz a transmissão de prá-
ticas e de valores espirituais, ou crenças, conser-
vados e seguidos ao longo de muito tempo entre 
diferentes famílias.

Existe, nas tradições, a necessidade de um elo 
de conhecimento entre as gerações que se traduz 
na continuidade ou permanência de uma visão do 
mundo, costumes e valores de um grupo social ou 
escola.

Na etnografia, a tradição alimenta-se de costu-
mes, comportamentos, memórias, crenças, lendas, 
música, práticas e leis que são transmitidos dentro 
de uma comunidade e fazem parte da sua cultura.

António Sardinha, na sua obra "Os homens e 
as ruínas", afirma que a Tradição não é apenas o 
Passado, mas, antes, a "permanência no desenvol-
vimento", a "permanência na continuidade'".

Era aqui que queríamos chegar.
Os atores do desenvolvimento devem encora-

jar os processos que levaram à constituição deste 
património e respondem a necessidades contem-
porâneas.

A cultura é a identidade de um grupo e faz 

com que ele seja único no mundo. É o caso de 
Portugal, é o caso da diferença do Minho.

Uma cultura diferente é composta por museus, 
obras de arte, construções patrimoniais, praças, 
sons, todo um património cultural, bens materiais, 
mas existem, também, os imateriais (festas, danças, 
lendas, o que somos no quotidiano, aquilo em que 
nos transformamos, o que todo um legado nos faz 
ser…).

Uma cultura diferente testemunha também um 
caminho de tolerância num mundo de pluralida-
de cultural. É importante que as crianças e jovens 
aprendam a reconhecer saberes e costumes distin-
tos dos seus e a respeitar essas diferenças.

Este é o melhor caminho para evitar o apare-
cimento  de preconceitos. A Declaração Universal 
da UNESCO sobre a Diversidade Cultural, aprova-
da em 2001 pelos 185 estados-membros, atribui à 
escola um papel cimeiro na promoção e valoriza-
ção da diversidade. 

É neste contexto que a Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) não pode restringir-se a pro-
mover a capacidade de usar a tecnologia como 
ferramenta para a comunicação, mas assume, no 
mesmo patamar, a sua responsabilidade de preser-
var as tradições como condição de preservação 
de um legado cultural que é de todos.  

Nunca abdicaremos, enquanto escola, da 
responsabilidade de usar a diversidade cultural 
como ferramenta para melhorar o conhecimento, 
estimular a autoestima e o respeito pela diferença.

Também os pais são desafiados a destacar a 
diversidade cultural, a criar a sensação de justiça 
e igualdade nas crianças, de modo a compreen-
der que o facto de sermos diferentes constitui uma 
riqueza sem ganhadores ou perdedores.

Noutros tempos, cada aluno buscava o melhor 
galo para oferecer ao seu professor…Lembram-
-se?...

Enquanto responsável cimeiro pela EPATV, 
como gostaria  que os nossos alunos procurassem o 
melhor galo para oferecer aos seus professores…

Vamos? É tempo de o fazermos. 
O nosso passado é o alicerce do nosso futuro. 

Ou melhor, do futuro que mais importa, ou seja, 
dos nossos alunos.•

“Além das aptidões e das 
qualidades herdadas, é a 
tradição que faz de nós aquilo 
que somos”.

A l b e r t  E i n s t e i n

A Páscoa:

Artur Jorge Gonçalves
Padre

Etimologia 
A palavra Páscoa (Pesah em hebraico) significa 

“passagem”, “passar além”, “saltando sobre”. Para 
o povo Hebreu era a recordação do início do Êxo-
do, da “passagem” do anjo exterminador dos primo-
génitos do Egito, que “passou adiante” as casas 
dos israelitas assinaladas com o sangue do cordeiro. 
(Êxodo 12, 21-27).. Significava, também, a passagem 
do Mar Vermelho e o caminho do deserto até à 
Terra Prometida.

passagem a 
uma vida nova
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a r t u r  g o n ç a l v e s

tado com Cristo, é convidado a levar uma vida de 
ressuscitado, onde a alegria e a esperança sejam a 
sua matriz e a sua identidade.

A tristeza nunca é um mal de consumo próprio. 
Prejudica inevitavelmente todos os que nos rodeiam. 
O mundo de hoje vive sedento de alegria, mas 
onde encontrá-la? Na palavra do Papa, Paulo VI: “a 
sociedade técnica teve a possibilidade de multipli-
car as ocasiões de gozo; no entanto teve grandes 
dificuldades em gerar a alegria”. A alegria provém 
de outra fonte, do próprio Deus, que não regateia 
meios para amar incondicionalmente cada pessoa. 
Esta é a alegria que a todos deve contagiar e levar 
a partilhar nesta quadra festiva.

Todos nós continuamos a precisar de romper as 
cadeias que nos aprisionam nas “celas” da vida. 
Jesus Cristo abriu caminho para uma verdadeira 
liberdade. Ele tornou-se presente no meio de nós e 
desafia-nos para um constante “exílio”. O ressuscita-
do é a referência para que encontremos uma nova 
identidade, marcada pela alegria, pela passagem 
de tudo o que causa dor e sofrimento para uma 
vida nova.

Tradições pascais
No Norte e Centro de Portugal, a Festa da Pás-

coa está cheia de muitas tradições que mobilizam 
quase todas as pessoas para gestos de fé, à mistu-
ra com outros de folclore religioso. Em todas estas 
manifestações fica bem patente a expressão de 
alegria pela ressurreição de Cristo e pelo dom da 
vida nova.

Entre as muitas tradições em torno da Páscoa 
podemos destacar as celebrações e procissões da 
Semana Santa, a procissão dos Passos, o Sermão do 
Encontro no domingo de Ramos, entre outras. Mas a 
tradição com maior impacto é o Compasso Pascal, 
que se realiza no Domingo de Páscoa. Um conjunto 
de pessoas (Mordomia) vão de casa em casa anun-
ciando a ressurreição de Cristo. Cada casa prepa-
ra-se para receber “O Senhor”. É uma oportunidade 
para o convívio entre famílias, amigos e vizinhos. O 
gesto de “beijar a Cruz” e o convívio em volta da 
mesa fazem as delícias de crianças e adultos. É um 
dia em que as portas se abrem e se comunga de 
uma partilha que esbate as diferenças e as divisões 
entre famílias e vizinhos. Todos andam numa correria 
de casa em casa para “beijar a Cruz”, mediante 
o aviso de estridentes campainhas tocadas pelas 
crianças, que procuram como prémio as amêndoas 
e os chocolates. No final do dia todos os Compassos 
se reúnem e caminham até à igreja. Durante esta 
procissão vai-se entoando “Aleluia… Aleluia… Cristo 
Ressuscitou”. Se a afinação musical nem sempre é a 

melhor, pelo menos é compensada pela alegria da 
festa e pela narração de todas as peripécias que 
ocorreram durante o dia.

Durante os últimos dois anos esta tradição não 
se cumpriu por causa da pandemia do COVID-19. 
Este ano, tudo está a ser preparado e, com algumas 
limitações, o Compasso Pascal vai percorrer as ruas 
das aldeias, vilas e cidades. Na Paróquia de Vila 
Verde, a Mordomia será constituída pelos elementos 
da Escola Profissional Amar Terra Verde. Num gesto 
arrojado e cheio de significado esta Instituição de 
Ensino vai ajudar a cumprir a tradição tão enraizada 
nas gentes da nossa terra. 

Votos de uma Santa Páscoa e que a alegria de 
Cristo ressuscitado nos encha o coração. Que todos 
fiquemos contaminados por este amor e esta alegria 
e com eles infetar todos aqueles que se cruzarem 
connosco nas encruzilhadas da vida.•

A Páscoa, como 
tempo da vitória, é 
tempo de alegria, 
não uma alegria que 
se esvai num sorriso, 
mas a alegria como 
um estado interior 
de felicidade que 
nada nem ninguém 
pode tirar. 

a r t u r  g o n ç a l v e s

Páscoa judaica
A Páscoa, no seu sentido originário, significava a 

libertação da escravidão do povo judeu no Egipto. 
Era celebrada com uma refeição familiar onde se 
recordava essa libertação. Nessa refeição comereis 
um cordeiro “assado no fogo com pães sem fer-
mento e ervas amargas (…) com os rins cingidos, as 
sandálias nos pés e, o cajado na mão. Comê-la-eis 
à pressa. É a páscoa do Senhor”. (Êxodo 12, 8-11) 
Desta forma o povo judeu recordava as dificuldades 
do exílio, a sempre prontidão para a caminhada, 
sem esquecer o tempo de liberdade que se iniciou. 

A festa da Páscoa, inicialmente, era apenas uma 
festa familiar, mas com a reforma religiosa do rei 
Josias (ano 622 a. C.) a celebração acontecia, pri-
meiro, no Templo de Jerusalém e depois nas casas. 
Na tarde do dia 14 de Nisan os levitas imolavam os 
cordeiros e depois a refeição pascal acontecia na 
casa de cada família. A Sagrada Família cumpria, 
todos os anos, este ritual.

Páscoa cristã
A Páscoa, para os cristãos, significa a passagem 

de Cristo da morte para a vida. A morte foi vencida 
pela ressurreição. Cristo, na última Ceia, reúne-se 
com os seus apóstolos para celebrar a Páscoa, a 
refeição judaica durante a qual inaugura um tempo 
novo. 

Nesta refeição instituiu a Eucaristia (memorial 
do sacrifício pascal). Deu poder aos Apóstolos 
para continuar a missão (ordenação sacerdotal) e 
deu-lhes um mandamento novo, o mandamento do 
amor (gesto do lava-pés). Jesus ofereceu-se como 

cordeiro, alimento de vida que se oferece à huma-
nidade. Deus despoja-se de si mesmo e participa 
dos anseios e fragilidades da humanidade, com 
palavras e gestos de salvação.

Para os cristãos, herdeiros da tradição judaica, a 
Páscoa não mais foi a simples recordação do pas-
sado. Jesus Cristo ao entregar o melhor de si, a Sua 
vida em favor da humanidade, marcou a cultura 
oriental e ocidental. É a passagem do pecado e da 
morte para uma vida plena, que em cada domingo 
se renova, mediante a celebração da Eucaristia. A 
Páscoa é a festa central da Igreja, é o alicerce de 
toda a fé cristã.  

Data da Páscoa
Os judeus celebravam a Páscoa no dia 14 do 

mês de Nisan (princípio da primavera: março ou 
abril). Nos primeiros séculos as Igrejas do Oriente 
celebravam a Páscoa na mesma data dos judeus. 
Mas as Igrejas Ocidentais celebravam-na sempre ao 
domingo. Para uniformizar a data da celebração, o 
Concílio de Niceia (ano 325) determinou que fosse 
sempre no domingo a seguir à Lua Cheia, depois 
de 21 de março (equinócio da primavera). Assim a 
Páscoa celebra-se entre o dia 22 de março e o dia 
25 de abril.

Desafios pascais
A Páscoa, principalmente para os cristãos, é o 

tempo da vitória e da vida. É o tempo de acolher 
a surpresa de Deus, que se fez homem, reuniu as 
nossas vidas e purificou-as com o seu amor, na su-
bida ao Calvário. A Páscoa exprime a plenitude da 
redenção operada por Jesus Cristo e por Ele ofereci-
da aos homens e mulheres de todos os lugares e de 
todos os tempos.

A Páscoa, como tempo da vitória, é tempo de 
alegria, não uma alegria que se esvai num sorriso, 
mas a alegria como um estado interior de felicida-
de que nada nem ninguém pode tirar. É também, 
tempo de esperança. A virtude da esperança não 
pode ser separada da fé e do amor. Só quem ama 
e crê sabe esperar. Daí que a fé e o amor são os 
carris pelos quais pode avançar a locomotiva da 
esperança. A esperança é um seguro contra todos 
os riscos, porque mesmo se “formos infiéis, Ele (Jesus 
Cristo) permanecerá fiel, porque não pode negar-Se 
a Si mesmo” (Segunda Carta a Timóteo 2, 12).

A Páscoa não conduz a pessoa a uma fase 
estática, de repouso; mas ao dinamismo, que brota 
da vida do Ressuscitado. Os cristãos “batizados na 
Morte e Ressurreição de Jesus”, começam a cami-
nhar para uma vida nova. Cada crente, ressusci-
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A Páscoa e
a Tradição
Literária

A Páscoa é uma festa religiosa que significa 
passagem, comemorativa da ressurreição de Jesus, 
ocorrente três dias depois da sua crucificação e 
morte. Uma festa móvel, cheia de tradições, que 
geralmente se comemora num domingo, em finais 
de março ou abril.

 Com efeito, é usual nessa altura, as pessoas pro-
cederem a limpezas mais profundas das suas casas, 
para receberem condignamente a visita pascal ou 
Compasso, costume em que o padre da paróquia 
vai com a cruz a cada casa e abençoa todos os 
lares. O poema “Páscoa na Aldeia” de Teixeira de 
Pascoaes é dilucidativo desse useiro ritual da região 
de Entre-o-Douro-e-Minho:

Álvaro Nunes
Crítico Literário

á l v a r o  n u n e s

"Minha aldeia na Páscoa
Infância, mês de Abril!
Manhã primaveril!
A velha igreja, 
Entre árvores alveja
Alegre e rumorosa
De povo, luzes. Flores …
E, na penumbra dos altares cor-de-rosa,
Rasgados pelo sol os negros véus,
Parece até sorrir a Virgem-Mãe das Dores,
Ressurreição de Deus! (…)
Em pleno azul, erguida
Entre a verde folhagem das uveiras,
Rebrilha a cruz de prata florescida …
Na igreja antiga a rir seu branco riso de cal
Ébrias de cor, tremulam as bandeiras …
Vede! Jesus lá vai, ao sol de Portugal!
Ei-lo que entra contente nos casais;
E, com ano, visita as rústicas choupanas,
É ele, esse que trouxe aos míseros mortais
As grandes alegrias sobre-humanas
Lá vai, lá vai, por íngremes caminhos!
Linda manhã, canções de passarinhos!
A campainha toca; Aleluia! Aleluia! (…)
Velhos trabalhadores, por quem sofreu Jesus
E mães, acalentando os filhos no regaço,
Esperam o COMPASSO …
E, ajoelhando com séria devoção,
Beijam os pés da Cruz."

Mas a Páscoa é também um domingo em que a 
família ou convivas pascais se juntam à mesa para 
conviver e almoçar, geralmente cabrito assado, que 
Aquilino Ribeiro bem degusta ironicamente nesta 
picaresca e  opípara comezaina nas “Terras de 
Demo”:

“Comeram-lhe à tripa forra carniça refogada, cozida, assada, 
de porco, de vaca de chibato, carniça para todos os paladares. 
O arroz estava de se trocar por um prato dele a imortalidade, 
o cabrito, rechinado no espeto e picadinho do sal, até fazia 
cócegas no céu da boca. Quem bem come bem bebe, acabaram a 
janta enfrascados e lerdos como patos na engorda.”

Efetivamente o peixe não consta da ementa 
pascal o que é compreensível, se nos lembrarmos 
da abstinência quaresmal em relação à carne, que 
esta quadra popular beirã também elucida:

“Aleluia, aleluia
Aleluia, que já é festa
Quem tiver bacalhau
Bata com ele na testa”

Ademais, na Páscoa é também tradicional os 
padrinhos e as madrinhas oferecerem prendas aos 
seus afilhados, em especial amêndoas, roscas de 
pão-de-ló, roupas ou dinheiro. Em tempos mais 
antigos oferecia-se ainda o folar, uma rosca doce, 
por vezes com ovos. Ora, para isso acontecer, no 
domingo anterior à Páscoa, no chamado domingo 
de Ramos, os afilhados ofereciam um ramo de olivei-
ra ao padrinho e um ramo de violetas à madrinha.

Uma tradição particularmente cultivada no norte 
e no Minho em especial, desde tempos ancestrais, 

á l v a r o  n u n e s

como Camilo Castelo Branco escreve na sua novela 
“A Viúva do Enforcado”, inserida na obra “Novelas 
do Minho”, narrativa cuja ação central decorre na 
cidade-berço:

“Tinha passado o Natal de 1822 em Guimarães, e levara à 
sobrinha um grilhão de ouro da sua viúva dentro de uma 
rosca de pão-de-ló”.
De facto, o pão-de-ló já remonta a séculos avoengos. Real-
mente, já no Livro de Receitas da Infanta D. Maria, manus-
crito no século XVI e no regimento dos confeiteiros da cidade 
de Lisboa, consta o pão-de-ló, na altura já confecionado “ com 
açúcar da ilha da Madeira ou açúcar branco de outras ilhas”.

Aliás, em 1609, consta também citado o mam-
posteiro da Santa Casa da Misericórdia de Guima-
rães, de nome Pascoal de Freitas, que provavel-
mente terá metido as mãos na massa, ainda que a 
primeira referência ao pão-de-ló vimaranense, seja 
a ata da vereação camarária de 25 de junho de 
1678, que passa a taxar o doce a 70 réis o arrátel. 

Um doce que, segundo o Relatório da Exposição 
Industrial de Guimarães de 1884, seria apresentado 
nas suas variedades de pão-de-ló coberto, pão-de-
-ló dito coberto e pão-de-ló- bolinhol, famosos na 
casa das Trinas, Margaride (Felgueiras) e Vizela, que 
de acordo com a imprensa lisboeta da época “teve 
uma tal prosperidade que estabeleceu e sustentou 
por muitos anos abundante comércio em Inglaterra”.

Com efeito, a Páscoa é uma festa vivenciada 
com alegria e sonoridade em todo o Minho. O 
poema “Páscoa no Minho” , de  António M. Couto 
Viana, é um exemplo bem esclarecedor dessas sen-
sações sinestésicas:

“É tempo de Pascoa do Minho florido 
Já se ouvem os trinos dos sinos festeiros
Na igreja vestida de branco vestido.
Entre o verde manso dos altos pinheiros.

Caminhos de aldeia, que o funcho recobre
Esperam cheirosos, que passe o “compasso”,
À casa do rico, cabana do pobre …
Já voam foguetes e pombas no espaço!~

Lá vêm dois meninos, com opas vermelhas,
Tocando a sineta. Logo atrás, o abade
Já trôpego e lento. (As pernas são velhas?
Mas no seu sorriso tudo é mocidade.)

Com que unção o moço sacristão, nos braços
Traz a cruz de prata que Jesus cativa,
Para ser beijada! Enfeitam-na laços
De fitas de seda e num rosa viva.

Um outro, ajoujado, ao peso das prendas
(Não há quem não tenha seu pouco para dar …)
Traz um largo cesto de nevadas rendas
Os ovos, o açúcar e os pães do folar.

Mais um outro, ainda, o hissope e caldeira
Cheia de água benta, abre um guarda-sol.
Seguem-nos, e alegram céu e terra inteira,
Estrondos de bombos e gaitas de fole.

Haverá visita mais honrosa e bela?
Famílias ajoelham. A cruz é beijada.
(Pratos de arroz-doce, com flores de canela,
Aguardam gulosos nas mesas enfeitadas).

Santa Aleluia! Oh, festa maior!
Haverá mais bela e honrosa visita?
É tempo de Páscoa. O Minho está em flor,
Em cada alma pura Jesus ressuscita.”

Paralelamente ao pão-de-ló, os ovos de Páscoa, 
geralmente em chocolate, decorados e recheados 
com surpresas, são também bastante tradicionais 
nesta época, pois o ovo é símbolo de nascimento, 
renovação e esperança de nova vida. E claro, são 
uma gostosura, tal como as amêndoas. Em especial 
para os mais gulosos …

Porém, em certas terras o coelho está também 
ligado à festa da Páscoa, pois este animal, tal como 
a primavera, representa a fertilidade, porque se 
reproduz rapidamente e em grandes quantidades.

Mas esta tradição, como no poema “Páscoa” de 
Miguel Torga, pode-se também cogitar lembranças 
felizes de aleluia e de desejo (dubitativo) de ressur-
reição ou de cânticos festivos presentes, ainda que 
almejados como mais renovadores e espirituais:

“Um dia de poemas na lembrança
(também meus)
Que o passado inspirou.
A natureza inteira a florir
No mais prosaico verso.
Foguetes e folares,
Sinos a repicar,
E a carícia lasciva e paternal
Do sol progenitor
Da primavera.
Ah, quem pudera
Ser de novo
Um dos felizes 
Desta aleluia!
Sentir no corpo a ressurreição.
O coração,
Milagre do milagre da energia,
A irradiar saúde a alegria
Em cada pulsação.”

Ressurreição e passagem que porém suscita tam-
bém a dúvida, como o poema “Quem” de Manuel 
Alegre” sugere e questiona:

“Não sei como ressuscitou
no terceiro dia
de cada sílaba
nem se há palavra para voltar
do grande rio do 
esquecimento.
Não sei se no terceiro dia
alguém espera. Ou se
ninguém.
Em cada poema levanto a pedra
em cada poema pergunto quem”.

Crenças à parte, a Páscoa é no entanto uma 
festividade que convida à renovação do mundo in-
terior, que tanta falta faz nos tempos que passam…•
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Os Lenços de 
Namorados,
também conhecidos como
Lenços de Amor ou de…

Os Lenços de Namorados, também conhecidos 
como Lenços de Amor ou de Pedido, constituem 
singulares peças de artesanato, em linho ou algo-
dão, bordadas com motivos florais e com símbolos 
e mensagens de amor, geralmente na forma de 
quadras populares escritas num português simples 
repleto de marcas de oralidade.

Na verdade, o Lenço de Namorados era, origi-
nariamente, uma bela peça artesanal bordada por 
uma rapariga, com o maior carinho, em pano de 
linho branco, com o objetivo de o oferecer ao rapaz 
que era objeto do seu amor, entregando-lho, assim, 
como se de uma carta de amor se tratasse. A utiliza-
ção do lenço, pelo rapaz, em público, evidenciava 
a correspondência amorosa.

Atualmente, os Lenços de Namorados consti-
tuem também e principalmente peças de deco-
ração com identificações específicas de acordo 
com os motivos bordados e a sua história, fruto de 
elementos colhidos junto de quem ainda possuía 
exemplares genuínos e, por conseguinte, ancestrais. 
Embora não negando que os Lenços de Namorados 
eram e são ainda produzidos no Minho, também 
não é menos verdade que, em Vila Verde, há já 
algumas décadas, a preservação e a revitalização 
desta tradição identitária tem vindo a conhecer um 
impulso muito significativo. Tudo começou graças à 
dedicação e à perseverança da Aliança Artesanal 
de Vila Verde, merecendo destaque o entusiasmo 
apaixonante e o esmerado e persistente labor de 
algumas personalidades indelevelmente ligadas a 
este ressurgimento e projeção dos lenços de namo-
rados: a Professora Mario do Carmo Rocha, a Alice 
Pinheiro e a Conceição Pinheiro.

Numa resenha do percurso ascendente, em 
termos de promoção e de notória valorização 
socioeconómica e cultural desta tradição secular, 
nunca é demais enfatizar o reconhecimento de que 
a Aliança Artesanal conferiu, desde o início, uma 

Júlia Fernandes
Presidente da CM Vila Verde

elevada importância à parceria com o Município de 
Vila Verde nesta difícil, mas desafiante, empreitada 
de fazer prosperar uma atividade artesanal que 
viu também crescer o seu potencial económico, 
fazendo convergir duas motivações indissociáveis 
num projeto deste jaez: a preservação cultural e a 
sustentabilidade económico-social.

A Cooperativa Aliança Artesanal, que conta já 
com 34 anos de uma muito profícua e multifaceta-
da atividade em prol do desenvolvimento cultural 
e de dinamização da economia local e regional, 
encetando um notável trabalho de recolha, divul-
gação e promoção de tradições ancestrais, assu-
me, pois, foros de primazia em todo o processo de 
alavancagem dos Lenços de Namorados.

Uma palavra também de enorme reconheci-
mento para as artesãs da Aliança Artesanal que lo-
graram replicar, ao longo de mais de três décadas, 
a sabedoria e as técnicas de produção tradicionais, 
inspirando-se e recriando com rara mestria os ori-
ginais e apelativos motivos decorativos dos Lenços 
de Namorados. Graças a estas mulheres a tradição 
foi preservada e a sua força e persistência permite 
levar bem longe o nome de Vila Verde e todo este 
património imaterial.

A crescente afirmação da marca Namorar Portu-
gal é igualmente um dos grandes catalisadores des-
ta tradição que extravasou já as fronteiras regionais 
e nacionais, emergindo como um ícone internacio-
nalmente reconhecido e valorizado.

As várias dezenas de parceiros em torno des-
ta marca, muitos dos quais empreendedores que 
conceberam uma grande diversidade de produtos 
com reconhecido sucesso, dizem bem da mais-valia 
que foi e continuará a ser a aposta do Município de 
Vila Verde numa estratégia integrada de promoção 
deste ex-libris do concelho e de multiplicação das 
potencialidades turísticas e económicas em torno 
deste património.•
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"NÃO HÁ ARTE
SEM LIBERDADE"

e n t r e v i s t a  CAPICUA
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O sotaque não engana, trai-lhe as 
origens portuenses. Mas é, também, 

sinal de autenticidade, de ausência 
de pose ou de imagem fabricada. 

Incontornável na música que hoje 
se faz em Portugal, Capicua não 

abdica de um discurso militante, 
interventivo socialmente. Porque, 

acredita, com o protagonismo vem a 
responsabilidade. E a arte – na esteira 

de José Mário Branco – nunca pode 
deixar de ser uma Ética.

Define-se como uma rapper militante e 
politicamente engajada. Porquê essa opção para a 
sua carreira?

Não se trata propriamente de uma opção. Tem a 
ver com a minha forma de estar no mundo. Sempre 
fui, desde criança, uma pessoa muito Mafaldinha 
(risos), muito crítica, gosto de pensar sobre a rea-
lidade, de a questionar… Por outro lado, sempre 
gostei de política, as questões feministas sempre 
me motivaram, bem como a ecologia. Esta postu-
ra é, naturalmente, indissociável do meu trabalho. 
Também fui muito influenciada pela música que os 
meus pais ouviam: os cantautores de abril como o 
Zeca Afonso, o Fausto, o José Mário Branco, o Sérgio 
Godinho… e, para mim, a música sempre esteve 
associada à palavra, não só como objeto estético, 
mas também como veículo de discurso.

De transmissão de uma mensagem?

Sim. Portanto, para mim faz todo o sentido usar a 
música como uma ferramenta para mudar o mun-
do, um megafone para ampliar as minhas causas. 
Não conseguiria, sequer, fazer de outra forma. 

c a p i c u a

O facto de a sua atividade se estender a tantas e 
tão diversificadas áreas como a música, a escrita, a 
participação em projetos sociais, os trabalhos em 
parceria, um disco para crianças ou as crónicas 
para a Visão tem a ver com essa atitude, esse 
desejo de intervir?

Tem a ver sobretudo com a minha inquietação, a 
minha vontade de criar vários desdobramentos para 
a minha escrita, de aproveitar a música como uma 
plataforma para intervir indiretamente noutras áreas 
como os projetos sociais ou, mais recentemente, a 
escrita para teatro ou tentar transformar as crónicas 
num livro. São, por um lado, desdobramentos da mi-
nha escrita que eu quero ampliar o máximo possível 
e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades 
que vão surgindo para levar mais longe o meu tra-
balho social, político e artístico. E são oportunidades 
muito bem-vindas pois sou, de facto, alguém que 
gosta de experimentar linguagens artísticas diferen-
tes e de ter um impacto social positivo, pelo que 
todas as experiências são importantes para que isso 
aconteça.

Acha que faz sentido afirmar que o rap e a cultura 
Hip Hop em geral podem ser descritos como a 
música de intervenção dos nossos dias?

Não sei. Provavelmente, essa visão seria otimista 
de mais. Entendo que há rap que faz o papel da 
canção de protesto, que dá voz a temas políticos e 
sociais, mas também rap que fala do amor ou tem 
uma dimensão de entretenimento não assumindo 
essa proposta de impacto político. E, evidente-
mente, podemos encontrar noutros estilos musicais 
contributos para a música de intervenção. Mas a 
intervenção não se dá apenas através da música. 
Está no posicionamento do próprio artista, até por-
que com as redes sociais acabamos por ter um ca-
nal direto com o nosso público, sem intermediários. 
Há, acredito, um trabalho paralelo à música que se 
pode e deve fazer do ponto de vista da intervenção 
política. Há rappers que o fazem, assim como artis-
tas de outras áreas musicais. Não me parece que 
seja uma questão de género, mas antes de postura, 
de posicionamento.

Há uma velha discussão que coloca em 
confronto a arte pela arte e a arte politicamente 
comprometida…

Cada um deve seguir o caminho que acha que 
faz sentido do ponto de vista artístico. Não há arte 
sem liberdade. Portanto, impor um engajamento 
a quem o não tem seria contraproducente e, até, 
contraditório. A arte quer-se livre e cada um deve 
fazer a que quer. Agora, entendo que existe uma 
responsabilidade social que vem com o protago-
nismo, com a atenção do público e, caso a pessoa 
tenha consciência política e tenha essa vontade, é 
bom que seja aproveitada para transformar men-
talidades, espalhar mensagens positivas e contribuir 
para um mundo melhor.

É esse o seu caso.

Sim, inspirei-me muito na perspetiva do José Má-
rio Branco para quem a arte é uma estética dado 
que procura o belo, no sentido mais amplo e filo-
sófico do termo, é também técnica na medida em 
que se trata de um ofício que é preciso treinar todos 
os dias, mas, acima de tudo, é ética na medida em 
que deve ser um compromisso com o contexto em 
que estamos inseridos.

Entende que a sua obra, pela qualidade que lhe é 
reconhecida, tem contribuído para a dignificação 
do rap em Portugal?

Quero acreditar que sim (risos). Até porque o rap 
sempre foi vítima de um certo preconceito e espero 
ter contribuído – entre outros rappers, evidentemen-
te – para que vigore uma perspetiva mais ampla e 
menos preconceituosa do que é o rap, do que é a 
cultura Hip Hop, bem como da qualidade de escrita 
no estilo de música a que me dedico. Ao ter um 
público diversificado e acesso a circuitos que não 
são os habituais do rap, também sinto a responsabi-
lidade de representar a cultura Hip Hop da melhor 
forma.

Tem escrito letras para artistas como Camané, 
Gisela João ou Clã. Como surgem essas parcerias 
e que importância lhes atribui?

Normalmente, surgem por convite dessas pes-
soas. Outras vezes, a convite dos produtores. Atribuo 

Gosto de 
acreditar que 
dou o meu 
contributo para 
essa tradição 
de celebração 
permanente da 
nossa língua...
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uma grande importância, porque escrever letras 
é uma das coisas que mais gosto de fazer e adoro 
o desafio de o fazer para outros artistas, de experi-
mentar outras linguagens musicais. É quase mágico 
ao ampliar as possibilidades da minha escrita e 
deixar de estar limitada à minha voz. É muito interes-
sante do ponto de vista artístico e técnico.

Fala, acerca da sua obra, em “poesia convertida 
em música”. Acha que há uma musicalidade 
intrínseca à poesia ou esta precisa da muleta da 
música para ganhar ritmo?

Acho que depende. Sempre encontrei nas pala-
vras uma música particular, sempre gostei de brincar 
com as aliterações, os jogos de palavras, as repeti-
ções, as cadências. Desde criança adoro lengalen-
gas, rimas… E a rima já atribui um ritmo, é como se 
atirasse o texto para um determinado andamento. 
Isso sempre me desafiou muito, desde pequena, en-
quanto aprendiz de poeta. Há muita forma de fazer 
poesia. E também há, claro, músicas cujas letras não 
são de todo poesia (risos). Ou nem estão perto da 
poesia. Mas quando as duas coisas se encontram ou 
quando o poema tem uma musicalidade própria e 
a canção pode ficar despida de música que a letra 
resulta na mesma enquanto poema, aí falamos do 
casamento perfeito.

Nos seus primórdios a poesia usava a rima para 
uma melhor memorização e também para, através 
do ritmo, prender a atenção de quem ouvia…

É por isso que as crianças gostam de rimas. Ou 
que o rap, nos seus primórdios, vai buscar muito 
dessa tradição oral, até de culturas afroamerica-
nas, usando a cadência, a rima, a musicalidade. 
Entendo que a adesão do público passa muito por 
aí. Há, nesse âmbito, muitas possibilidades plásticas, 
de construção, de escrita. Pessoalmente, enquanto 
artista, interessa-me muito potenciar estes aspetos.

O que quer dizer quando fala de uma novilíngua 
particular? Em diferentes registos, Mia Couto, 
Caetano Veloso, Rafael Albertí, James Joyce…
utilizaram ou utilizam este conceito…

Todos os criadores procuram uma voz própria, 
um estilo próprio. E isso está, muitas vezes, associado 
ao vocabulário que usam. Ou melhor, ao vocabu-
lário que criam. A minha música mais conhecida 
– Vayorken – é um bom exemplo disso mesmo. Tra-
ta-se de uma palavra que vem da minha infância, 
inventada por mim, uma espécie de contributo para 
o meu glossário particular. A língua é um organismo 
vivo, pode ser permanentemente reapropriada e 
reinventada. Cada pessoa que a trabalha vai acres-
centando camadas de novidade e de novos usos, 
registos, possibilidades. Entendo que ter um registo 
único e inconfundível é a grande ambição de todas 
as pessoas que escrevem.

O tema de fundo deste número da nossa revista 
é “Tradições”. Não posso deixar de lhe perguntar 
que importância atribui à tradição enquanto 
artista.

É uma pergunta de difícil resposta. De facto, não 
penso muito em termos de tradição nem de ino-
vação. Mas acredito muito – até porque o que me 
interessa é criar coisas intemporais – que na língua 
portuguesa existe uma grande tradição de trabalhar 
a palavra, nomeadamente através da rima, mas 
sempre de uma forma muito inventiva. Gosto de 
acreditar que dou o meu contributo para essa tra-
dição de celebração permanente da nossa língua, 
que participo dessa fonte inesgotável de possibilida-
des de escrever, de dizer, de cantar. Se há alguma 
tradição em que me insiro, é nessa.•

r i t a  r i b e i r o

Rita Ribeiro
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho
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Nas sociedades modernas, a tradição tornou-se 
um valor em si mesmo. O pequeno diálogo acima 
ilustra uma das mais comuns narrativas justificadoras 
da defesa, preservação e salvaguarda de modos 
de fazer que se foram esbatendo com a moderniza-
ção das sociedades, desde danças e trajes à produ-
ção artesanal dos bens necessários à vida de todos 
os dias. O que teriam sido modos de fazer habituais 
no passado foram transformados pela moderni-
dade em reminiscências que ficaram na memória 
colectiva e que são valorizadas por serem pega-
das gravadas nos trilhos do passado. A tradição é 
comummente entendida como uma sobrevivência 
de tempos imemoriais, uma representação que 
homenageia antepassados e uma forma de afirmar 
singularidades distintivas de grupos e territórios. 

A análise reflexiva das ciências sociais tem, toda-
via, mostrado que as tradições não são meramente 
modos de fazer que vêm do passado, não são a 
mera replicação do que outros antes de nós fize-
ram. Podemos imaginar quantas práticas culturais 
se desvaneceram no tempo, sem qualquer rasto na 
memória colectiva? Técnicas de produção artesa-
nal, expressões linguísticas, narrativas orais, danças 
e cantares, saberes sobre a natureza – quantas em 

algum momento deixaram de ser passadas às gera-
ções seguintes sem que isso tenha sido visto como 
uma perda?  Apenas perderam o sentido ou a 
função que desempenhavam na vida social. Isto le-
va-nos a perceber que as tradições são as escolhas 
que se fazem no presente acerca do que deseja-
mos preservar do passado. Na verdade, nas socie-
dades modernas, quando optamos por preservar e 
manter certas tradições elas já não se fazem como 
repetição de um passado sacralizado, mas, pelo 
contrário, escolhemos do passado o que queremos 
celebrar no presente.

Para compreender-se o lugar das tradições 
nas sociedades contemporâneas, é necessário 
perceber o que representa hoje a tradição. Em 
contraponto aos valores centrais da modernidade 
- progresso, racionalismo, mudança, velocidade 
-, a tradição é uma âncora em terrenos firmes.  A 
tradição é o fio que liga as comunidades, oferece 
sentido de pertença e enraizamento identitário, 
compensando a volatilidade dos laços sociais con-
temporâneos. 

As manifestações culturais tradicionais adquirem, 
portanto, novas funções e são-lhes dados novos usos 
sociais e políticos. As celebrações tradicionais já não 
se fazem apenas por devoção religiosa ou como 
acontecimento lúdico, não competem com os 
meios produtivos industriais nem substituem nenhum 
elemento do estilo de vida urbano e moderno. 
Adicionam-se novas intencionalidades às práticas 
tradicionais e ganham importância outros agentes 
sociais. Desde logo, as populações que as mantêm 
olham para as suas tradições a partir de perpectivas 
que não são as que moldavam o mundo dos seus 
antepassados. Mesmo que apliquem com rigor a 
máxima de “fazer como sempre se fez”, o signifi-
cado dessas acções é, em muitos aspectos, bem 
diverso do que havia sido. Dito de outro modo, as 
tradições passam a servir propósitos que estão para 
lá das suas dinâmicas intrínsecas e das fronteiras das 
comunidades locais.

Assiste-se hoje a um movimento de reconheci-
mento e valorização das manifestações culturais 
tradicionais, fortemente estimulado pela UNESCO, 
que aprovou em 2003 a Convenção para a Salva-
guarda do Património Cultural Imaterial (ratificada 
por Portugal em 2008). De acordo com o Artigo 2º, 1. 
da Convenção, entende-se por património cultural 
imaterial 

as práticas, representações, expres-
sões, conhecimentos e aptidões – bem 
como os instrumentos, objectos, arte-
factos e espaços culturais que lhes es-
tão associados – que as comunidades, 
os grupos e, sendo o caso, os indivíduos 
reconheçam como fazendo parte inte-
grante do seu património cultural. Esse 
património cultural imaterial, transmitido 
de geração em geração, é constan-
temente recriado pelas comunidades 
e grupos (…), incutindo-lhes um senti-
mento de identidade e de continuida-
de, contribuindo, desse modo, para a 
promoção do respeito pela diversidade 
cultural e pela criatividade humana.

Este documento enquadra na noção de patrimó-

Faz isto há muito tempo?
- Faço, fiz sempre assim.
E porque continua a fazer 
assim?
- Então… porque é tradição.

nio cultural imaterial as seguintes formas culturais: 
tradições e expressões orais; expressões artísticas e 
manifestações de carácter performativo; práticas 
sociais, rituais e eventos festivos; conhecimentos e 
práticas relacionados com a natureza e o universo; 
competências no âmbito de processos e técnicas 
tradicionais (Artigo 2º, 2.).

A Convenção produziu efeitos marcantes na 
valorização política e social de formas tradicionais 
de cultura, muitas em vias de desaparecimento ou 
depreciadas pelas elites culturais. Resgatadas da 
invisibilidade, as tradições conquistaram atenção e 
interesse de múltiplos agentes e tornaram-se objecto 
de estudo e de medidas de salvaguarda. Na se-
quência da noção de Património Cultural Imaterial 
instituída pela UNESCO, multiplicaram-se as classifi-
cações do mesmo teor no âmbito nacional e local. 
É exemplo, em Portugal, o Inventário Nacional de 
Património Cultural Imaterial, estabelecido em 2009.

Para as comunidades detentoras de herança 
cultural as “políticas do património” vêm acrescen-
tar mais uma camada de sentido às suas expressões 
culturais. Crescentemente influenciadas por concei-
tos exógenos, as comunidades redobram o orgulho 
nas suas tradições, investem tempo, energia e recur-
sos financeiros na sua continuidade e engrandeci-
mento e percebem que a sua festa, as suas lendas, 
os seus saberes, os seus rituais e crenças já não são 
(apenas) seus. 

O reconhecimento como “Património Cultural 
Imaterial” tornou-se um emblema apetecível, uma 
marca de qualidade e um valor garantido. À volta 
das manifestações culturais tradicionais gravitam, 
portanto, muitos agentes e interesses atraídos pelas 
oportunidades que se criam em múltiplos campos. 
Como tal, a herança cultural desdobra-se em novas 
funções e usos: atractivo turístico, conteúdo mediá-
tico, elemento estratégico em planos de desenvolvi-
mento, celebração de massas. 

Podemos constatar, portanto, que as últimas 
décadas (e mais extensivamente os últimos séculos) 
trouxeram transformações acentuadas ao que de-
signamos por tradições ou cultura tradicional. Tendo 
ficado nas margens e cantos esconsos do modo 
de vida moderno, as tradições estão sob um duplo 
processo. Por um lado, as políticas para o patrimó-
nio cultural imaterial contribuíram fortemente para 
a identificação, reconhecimento e salvaguarda 
de manifestações culturais frequentemente amea-
çadas ou em declínio e captaram a atenção de 
decisores políticos, estudiosos, entre outros agentes 
relevantes quanto a uma actuação concertada e 
informada sobre estas formas da cultura tradicional. 
No reverso deste efeito benigno, devem assinalar-se 
também alguns riscos. A notoriedade e enalteci-
mento dados às expressões culturais tradicionais 
deram-lhes um lugar nas rotas turísticas, assim como 
ampliaram o frenesim mediático à sua volta (quer 
na televisão e na rádio, quer nas redes sociais). Há 
hoje um risco de festivalização das tradições (pelo 
menos, de algumas), que vêem acoplar-se a si um 
conjunto de actividades e práticas que, em boa 
medida, lhes são alheias. Abrem-se as portas aos 
forasteiros, potencia-se a mercantilização das cultu-
ras locais e assiste-se ao subtil ajustamento ao gosto 
do público, dos patrocinadores ou dos decisores 

políticos. 
Nas tradições abriga-se um profundo sentido de 

pertença e de identidade. Para quem lhes dá vida e 
nelas participa ano após ano, seja individualmente 
ou como parte de uma comunidade, as tradições 
oferecem o enraizamento, a contiguidade com o 
passado, os vínculos afectivos e a emoção colecti-
va que a instabilidade da vida contemporânea ten-
de a enjeitar. Há, por isso, que perceber que para lá 
de políticas de protecção ou estímulos económicos, 
as tradições manter-se-ão se se mantiver o sentido 
para quem as faz, sendo que não há uma motiva-
ção única, mas muitas visões e aspirações que cada 
um transporta para a sua tradição. Mas não pode 
esquecer-se que a cultura tradicional não deve ser 
pensada como algo cristalizado e sem temporalida-
de, que não é estática, passiva ou imune às mudan-
ças; pelo contrário, foi e é moldada dinamicamente 
pelos tempos que atravessam e pelas vontades que, 
por necessidade, paixão e saber, se mobilizam para 
lhes dar continuidade. A tradição, para ser o que 
era, já não pode ser o que era.•

... as comunidades 
redobram o orgulho 
nas suas tradições, 
investem tempo, energia 
e recursos financeiros 
na sua continuidade 
e engrandecimento e 
percebem que a sua festa, 
as suas lendas, os seus 
saberes, os seus rituais 
e crenças já não são 
(apenas) seus. 
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"Descobri, em Vila Verde, discos 
com as primeiras gravações de 
fado realizadas em Portugal"

e n t r e v i s t a

~

J O S É  M O Ç A S

É um dos mais prestigiados e importantes especialistas 
portugueses no estudo e edição de música tradicional. 
Reconhecendo-o, a Fundação Inatel atribuiu-lhe, em 2021, 
o Prémio Mérito Cultura. Natural de Estremoz, passou a 
infância e a adolescência em Portimão, viveu 11 anos em 
Macau onde fundou a emblemática editora “Tradisom” e, há 
23 anos, radicou-se em Vila Verde. Conversar com José Moças 
é um privilégio que se assinala não por ser de bom tom, 
mas em nome do mais absoluto rigor. O conhecimento que 
partilha com entusiasmo, a disponibilidade, a generosidade, 
a erudição tão ausente de pose que aparece como natural, as 
histórias e acontecimentos que marcaram a sua vida tornam-
no uma figura única. Uma figura da cultura portuguesa. 
Fica, aqui, o registo possível de uma longa e inesquecível 
conversa num daqueles dias que redimem a vida.

j o s é  m o ç a sj o s é  m o ç a s

É em Macau que a Tradisom inicia a sua 
atividade e começa o teu interesse pelo 
colecionismo. Como é que foste parar a Macau e 
como é que todo este processo se espoletou?

Vou para Macau a convite do Ministério da Justi-
ça, integrando um grupo de três pessoas a quem foi 
reconhecida capacidade para melhorar a prática 
judicial no território. Para além da atividade profis-
sional, comecei a fazer rádio como hobby. A minha 
ligação à música vem da adolescência, quando 
pertenci ao Coro da Juventude Musical Portuguesa. 
E a primeira profissão com que sonhei foi a de ar-
queólogo. Talvez as duas coisas se tenham conjuga-
do e contribuído para o meu gosto pelo estudo de 
fontes históricas da música, pela sua edição, pelo 
colecionismo…

Mas houve um episódio, em Londres, que veio a 
revelar-se decisivo.

(largo sorriso) É verdade. De passagem pela 
capital inglesa, comprei numa loja, a His Master’s 
Voice, em Oxford Street, um disco que me desper-
tou a atenção, Fados From Portugal (1929-1931). 
De regresso a Macau, dei-o a conhecer no meu 
programa de rádio e foi um enorme sucesso. Poste-
riormente, contactei o editor inglês, o Bruce Bastin, 
e assim chegaram a Macau algumas dezenas de 
exemplares. Pu-los à venda na Livraria Portuguesa e 
rapidamente esgotaram.

E como começas a colecionar?
É, também, uma história curiosa. Uma daquelas 

coincidências felizes em que a minha vida tem sido 
fértil. Quando passo o disco de fados na rádio, sou 
contactado por uma senhora que me oferece meia 
dúzia de discos de grafonola, comprados em Xan-
gai, com capas chinesas.

Eram discos de fado?
Discos de fado. As capas não tinham qualquer 

relação com o conteúdo. Mas o grande impulso 
para colecionar foi o contacto com a coleção do 
Bruce Bastin. É a partir daí que começo a colecionar 
discos de 78 rotações.

E quando fundas a Tradisom?
Saio do tribunal em 1990 e fundo a editora em 

1992. Em 1997, venho para Portugal e trago-a comi-
go.

Editas os primeiros discos ainda em Macau?
Sim. O primeiro é o Vozes e Ritmos do Oriente, 

em colaboração com a Fundação Oriente. Depois 
o Dinamene e, a seguir, inicio o lançamento dos 
Arquivos do Fado. Lancei, ainda, o primeiro disco da 
Tuna Macaense, que nunca tinha gravado. Chama-
va-se Macau sã assi, Macau é assim, em português, 
que foi, durante muito tempo, o disco mais vendido 
em Macau.

Voltemos ao colecionismo. A tua coleção de 78 
rotações tem hoje quantos exemplares?

Andará à volta dos 7000 discos. São discos de 78 
rotações apenas de música portuguesa, os cha-
mados discos de goma laca, os que eram lidos nas 

grafonolas. 

O teu trabalho de investigação vai ser decisivo 
na candidatura do fado a património mundial 
da Unesco. E também na candidatura do cante 
alentejano…

No caso do fado, fiquei fascinado e surpreendido 
com a coleção de que o Bruce Bastin era proprietá-
rio. Estantes repletas, perto de 3200 discos. Senti-me 
na obrigação de contactar o Ministério da Cultura 
e aconselhar a compra dada a importância deste 
acervo para Portugal. Uma coisa única! Era ministro 
da cultura Augusto Santos Silva.

Como correu?
Recebeu-me, escutou-me e nomeou uma comis-

são para ir a Londres avaliar, ver se haveria interesse 
na compra. Fiz parte da comissão, juntamente com 
o professor Pais de Brito, à época diretor do Museu 
de Etnologia, um homem que organizara uma im-
portante iniciativa de estudo e investigação do fado 
em 1994, “Vozes e Sombras”, que deu origem a um 
livro com o mesmo nome. Quando chegámos, o Bru-
ce pôs a tocar uma gravação de 1905. O professor 
Pais de Brito ficou espantado com a qualidade do 
guitarrista, um instrumentista de quem nunca tinha 
ouvido falar, e logo exclamou: “Não preciso de ouvir 
mais nada! Este homem é anterior e superior ao 
Armandinho, não estou aqui a fazer nada!”. E fomos 
embora...
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Então o estado português adquiriu logo a 
coleção?

Não. Foi uma luta de anos. A compra só viria a 
concretizar-se anos depois, por 900.000 euros, era 
Isabel Pires de Lima ministra. A Tradisom, apesar de 
ter apresentado proposta para intervir na edição e 
investigação nunca recebeu resposta. Todo este pa-
trimónio foi para o Museu do Fado e foi um suporte 
importante da candidatura a património mundial.

E no caso do cante alentejano?
O Paulo Lima, que dirigiu esta candidatura, já 

tinha colaborado na do fado, na componente da 
investigação. Contactou-me e editei os dois discos 
com gravações do cancioneiro alentejano, algumas 
delas da minha coleção. Foram estas gravações e 
o livro que também editei que estiveram na base da 
candidatura.

Outro momento marcante do teu projeto de 
editor é a “Viagem dos Sons”.

Em termos de projeção internacional acredito 
que terá sido o mais importante. Em 1995, assisti a 
uma conferência do professor David Keneth Jack-
son, diretor do Departamento de Estudos Portugue-
ses da Universidade de Yale, sobre os crioulos do 
antigo Ceilão.

A Taprobana de que fala Camões, onde os 
navegantes portugueses chegaram…

Sim, o atual Sri Lanka. O professor David tinha 
gravações de música de influência tradicional 
portuguesa cantada no dialeto local. Gravações 
de 1970. Fiquei deslumbrado. Falei com ele e, com 
a sua autorização, através do Pedro Sousa Pereira, 
ilustrador dos meus principais projetos, contactei um 
técnico muito capaz, José Gabriel, da Rádio Nova, 
do Porto, que conseguiu melhorar as gravações. Ao 
mesmo tempo, por uma daquelas felizes coincidên-
cias de que já falei, fui contactado pelo diretor da 
Fundação Oriente, na altura o meu actual amigo 
João Amorim, que me disse ter-lhe sido apresenta-
da uma proposta para editar gravações de música 
goesa de influência portuguesa. Escrevi para a Co-
missão dos Descobrimentos, em Lisboa, propondo a 
edição de um conjunto de 6 discos com gravações 
de outros locais (Malaca, Macau, Timor e Sumatra). 
Resposta: não temos verba disponível.

Mas o projeto viria mesmo a concretizar-se.
Um ano depois, em 1996, recebi um telefone-

ma de alguém que me perguntava se não estava 
interessado em editar essas gravações. Não fazia 
a mínima ideia com quem estava a falar (risos). 
Era o professor António Hespanha, ilustre historia-
dor e investigador que, entretanto, tinha assumido 
a presidência da Comissão dos Descobrimentos. 
Disse-me para marcar uma viagem para Lisboa e 
vir conversar com ele, que faríamos a edição. O 
projeto inicial consistia em seis discos (como referi 
atrás), mas acabaram por ser doze. Trata-se de um 
projeto importantíssimo que faz um retrato único da 
influência musical portuguesa no mundo. Primeiro 
foi vendido no pavilhão português da Expo 98, mais 
tarde foi adquirido por quase todas as bibliotecas 

dos Estados Unidos. Ainda hoje conservo uma carta 
da Smithsonian, que é o maior complexo de museus, 
educação e pesquisa do mundo, a elogiar esse 
trabalho.

A edição da Filmografia completa do Michel 
Giacometti é outro momento destacado do teu 
percurso como editor.

Sem dúvida. Na Europa nunca se fez nada de 
equiparável ao nível da música tradicional. São 
doze livros, com dez dvd’s e três cd’s que viriam a 
ser distribuídos pelo jornal Público em 2010.

Há edições que fazes porque as pessoas, dado 
o teu prestígio, te procuram, mas há outras 
que parecem cair-te nas mãos. Serão as tais 
coincidências felizes de que falas…Foi assim que 
sucedeu aqui em Vila Verde com uma raríssima 
gravação do Zeca Afonso, não foi?

É verdade. Íamos no carro do João Manuel, que 
fez parte do grupo “Raízes”, eu e o Júlio Pereira, 
de quem sou editor. Às tantas, o João põe um cd 
a tocar e diz: “Oiçam esta gravação e eu reagi de 
imediato: “Mas é a voz do Zeca Afonso”!

E o Júlio grita de imediato: “Sou eu que estou 
ali a tocar cavaquinho!”. Era a gravação de um 
concerto de 1980, em Carreço, numa sociedade 
recreativa, feita por um homem chamado Manuel 
Mina. Gravaram o espetáculo em duas cassetes, a 
Grândola, o tema executado a terminar, não chega 
ao fim porque a cassete acaba. A gravação tem 

... fundo a editora 
[Tradisom] 

em 1992. Em 
1997, venho 

para Portugal e 
trago-a comigo.
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uma particularidade raríssima – é que o Zeca explica 
e faz uma introdução a cada um dos temas antes 
de começar a tocar.

Uma raridade…
Primeiro contactei o Manuel Mina, depois houve 

uma longa negociação com a viúva e os filhos do 
Zeca. Mas há, ainda, outra coincidência (risos). Atra-
vés da internet, soube que o professor Jorge Rino 
(amigo que conheci na Universidade de Aveiro) ti-
nha uma bobine com a gravação de outro concer-
to do Zeca Afonso em Coimbra, no Teatro Avenida, 
em 1968. Foi ali que pela primeira vez interpretou 
em público o Cantar Alentejano, em homenagem a 
Catarina Eufémia. As duas gravações dariam origem 
à edição do José Afonso ao vivo, com texto do 
Adelino Gomes, livro acompanhado por dois cd’s e 
um vivnil com os concertos. Editei 5000 exemplares.

Em Vila Verde compraste, também, discos que 
vieste a descobrir serem raros.

Nunca tinha ido à feira de velharias. Mas, naque-
le domingo, fui. Acabei a comprar 42 discos de 78 
rotações a um alfarrabista. Eram todos de música 
portuguesa. Chegado a casa, peguei num disco 
que tinha num dos lados uma gravação de fado e 
a marca “Berliner” e, no verso, um anjo. Introduzi o 
número de registo do disco numa base de dados 
elaborada pelo Alan Kelly que permite verificar o 
ano de gravação de discos antigos portugueses 
e espanhóis. Para meu espanto, apareceram dois 
zeros. Pensei que seria engano, dado que o próprio 
museu do fado e todos os estudiosos apontavam o 
ano de 1904 como sendo o das primeiras gravações 
de fado em Portugal. Contactei o Alan, que desfez 
o enigma. As gravações eram, de facto, de 1900. 
Portanto, o que tinha em minha posse alterava a 
própria história conhecida do fado. Estas gravações 
foram realizadas em novembro de 1900, no Porto, 
no Hotel Francfort. Através do INET (Instituto Nacio-
nal de Etnomusicologia), iniciou-se um processo de 
investigação que culminará num livro que vou editar 
e será apresentado, em Julho, no 46.º Congresso do 
Internacional do International Council for Tradicional 
Music, que irá decorrer pela primeira vez em Portu-
gal, em Lisboa.

A Amália é outra das tuas paixões. E, dessa 
paixão, resultou a exposição “Amália no mundo” 
que tivemos o gosto de receber na nossa escola. 
Fala-nos um pouco dessa mostra.

Comecei a comprar discos da Amália a partir da 
conversa com um amigo argentino, Ramiro Guinazu, 
que é um dos maiores conhecedores da sua disco-
grafia. Hoje, tenho todos os LP’s que a Amália Rodri-
gues editou no estrangeiro. São quase 700 discos e 
são eles que estão na base da exposição.

Que planos tens para a Tradisom durante este 
ano?

Destaco três projetos. A publicação do livro sobre 
as primeiras gravações de fado, que já referi. De-
pois, a edição de um estudo importantíssimo sobre 
essa figura maior que foi a Severa e acerca da qual 
nunca houve uma investigação tão profunda. A Se-

vera viveu entre 1820 e 1846. Curiosamente, nasceu 
exatamente cem anos antes da Amália. O livro será 
coordenado pelo Paulo Lima e terá a contribuição 
dos mais significativos estudiosos do fado. Paralela-
mente, será editada a banda sonora do filme sobre 
a Severa que o Leitão de Barros realizou em 1931. 
Gostava de, ainda este ano, conseguir editar a in-
tegral desse grande guitarrista que foi Artur Paredes, 
pai do Carlos Paredes. A ver vamos…•

Nunca tinha ido à 
feira de velharias. 

Mas, naquele 
domingo, fui. Acabei 
a comprar 42 discos 
de 78 rotações a um 

alfarrabista.
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Fernando Capela Miguel
Investigador

Nicolinas

As Festas ao senhor São Nicolau são festas esco-
lásticas que acontecem em Guimarães e com os 
estudantes Vimaranenses. Datam, pelo menos, do 
século XVII, embora com memórias antecedentes 
á Idade Média e têm raízes no culto deste santo 
padroeiro dos jovens e dos estudantes.

São tradições académicas das mais antigas do 
país, a par das coimbrãs. Possuem características 
únicas, quer pelo programa eminentemente original, 
quer pelo envolvimento da comunidade, realçan-
do-se a participação dos Velhos junto dos Novos de 
forma eclética e ufana. Esta condição permite reunir 
todos os anos, entre 29 de Novembro e 7 de Dezem-
bro, nesta cidade que é Património da Humanidade 
– Guimarães - ,  gerações e gerações de cidadãos 
que se afirmam Nicolinos.

As Festas Nicolinas são já marcadas por usos e 
costumes reconhecidos na região, com uma reco-
nhecida influência do Classicismo e do Romantismo 
e pela intervenção crítica no espaço quotidiano so-
cial. São motivos de celebração e diversão com os 
folguedos próprios da juventude, sempre acompa-
nhados por um característico som de fundo: o troar 
dos bombos e caixas, um barulhão ritmado com 
aprumo, executado com mestria - os característicos 
Toques Nicolinos.

c a p e l a  m i g u e l

As Festas são preenchidas com vários números 
que foram construídos ao longo das épocas e cons-
tituem a sua matriz: as Novenas, as Ceias, o Pinheiro, 
as Posses, o Magusto, as Roubalheiras, o Pregão, as 
Maçãzinhas e as Danças.

As Novenas são celebrações e encontros religio-
sos em honra de Nossa Senhora da Conceição, rea-
lizadas na Capelinha da Amorosa às quais assistem 
os Estudantes nas matinas e que, tocando caixas e 
bombos, chamam o povo à participação;

As Ceias servem para juntar à mesa os Nicolinos 
numa fraternal confraternidade a fim de se conhe-
cerem e aprenderem os hábitos e a tradição;

O Pinheiro é levantado ou erigido e nunca 
“enterrado”, no final de um majestoso cortejo, trans-
portado em carros de bois, acompanhado pelas 
diferentes gerações de zabumbas, estudantes que 
malham e martirizam incessantemente os seus bom-
bos e caixas, constituindo esse número o verdadeiro 
anunciador, o prelúdio, o Princípio das Festas;

As Posses não são mais que ofertas, doações e 
compromissos que os estudantes vão recolhendo 
por diferentes casas da cidade e que servem para 
alimentar o gigantesco Magusto que realizam no fi-
nal do dia e que partilham com o povo numa Praça 
da cidade;

As Roubalheiras servem para fazer apare-
cer junto ao Pinheiro bens de todo o tipo que, por 
esquecimento, negligência ou pirraça, são desvia-
dos, apropriados ou encaminhados durante a noite, 
criando um pequeno caos na madrugada;

O Pregão consiste na declamação de um texto 
satírico-retórico em verso que serve, principalmente, 
para exaltação de símbolos locais e nacionais, evo-
cação dos clássicos, elogio das donzelas e feroz críti-
ca social, e que é recitado pelo pregoeiro nos sete 
pontos nevrálgicos da cidade por onde se desloca 
em préstito o cortejo dos estudantes, sempre acom-
panhados por uma guarda de honra barulhenta, os 
seus tambores com toque de pregão;

As Maçãzinhas são o número principal das 
festas Nicolinas e a exaltação das Damas ou do 
Feminino. No fim de um cortejo de carros alegóri-
cos, colocadas na ponta de uma lança enfeitada 
de fitas, são oferecidas às donzelas o dito pomo do 

pecado – a maçã - que elas esperam nas sacadas, 
janelas e varandas e que retribuem com pequenas 
ofertas;

As Danças acontecem na noite do dia de S. 
Nicolau – 6 de dezembro – e são, no sentido lato, 
rábulas, pequenas representações e cantorias que 
servem de diversão e incisiva crítica de costumes, 
levadas à cena atualmente numa sala de teatro. 
No passado realizavam-se, também, na rua ou em 
casas particulares e serviam de encerramento das 
Festas com o entoar do Hino Escolástico;

O Baile de debutantes com pompa e circuns-
tância já passou de moda mas ainda reúne novos 
e velhos Nicolinos prolongando, de certa maneira, 
as Festas, numa fabulosa noite convivial e familiar 
que dá a estas festas uma componente afectiva e 
emocional que é de admirar e reconhecer.

A partir do S. Martinho, o 11 de Novembro, os 
estudantes de Guimarães organizam-se para a 
eleição da Comissão dos Novos que serão aqueles 
que, de entre os estudantes, serão eleitos para orga-
nizarem as festas ao senhor S. Nicolau de cada ano 
e assim estarem autorizados a barulhar a cidade, 
trazendo-lhe o caos com as suas caixas e bombos.

Vale a pena ir, na primeira semana de dezembro 
espreitar as festas da Juventude Vimaranense.•
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a r n a l d o  s o u s a

A primeira coisa que se vê depois da curva da 
estrada, de repente, é a aldeia – escura, aqui e ali 
entrecortada pelo colorido de algumas, poucas, 
casas recentes – como um diamante negro, áspero, 
cravado na serra.

Ermida. A mais serrana das aldeias do concelho 
de Ponte da Barca. Um lugar como outros, cada vez 
menos, por todo o país. Homens e mulheres da serra, 
gente que por motivos diversos (de entre os quais 
o isolamento não terá sido dos menos decisivos) 
conservou, durante mais tempo, um legado cultural 
e uma forma de vida que hoje já quase desapare-
ceram.

Um, entre tantos exemplos de um Portugal que 
definha, morre. De uma forma de ser e de encarar 
o mundo que os últimos decénios vêm ferindo de 
morte. Que já só a memória de uns e os estudos de 
outros vão guardando, preservando.

As feiticeiras das lendas, nas noites sensuais de 
Junho, penteando-se ao luar, banhando-se nas 
fontes santas. As mouras, belíssimas, encantadas, 
guardando tesouros que menos que elas o são. O 
pezinho de Nossa Senhora – ó Senhora da Pegadi-
nha, nas alturas de Bravães! – e a pata do Diabo 
inscritos nos penedos. As bênçãos do gado. As 

promessas e novenas nos quartéis. Os romeirinhos 
da Santinha da Barca agitando, com o seu canto, a 
pasmaceira das tardes de domingo. Os maus-olha-
dos. Os esconjuros. Os miniaturais carros de bois da 
Ermida, talhados pelas mãos habilidosas dos homens 
para poderem caber no minúsculo e alucinante 
Caminho das Cambas. O luto das mulheres e o ouro 
guardado nas arcas até ao regresso dos maridos. As 
carpideiras. A procissão dos defuntos. A porca com 
os bacorinhos – almas do outro mundo disfarçadas 
de animais – nas encruzilhadas. Aqueles, como o 
Capador, que foram a pé até França. Ou os bapti-
zados da meia-noite.

Os protagonistas desta história podiam ser da 
Ermida. Ou da Barca. Ou dos Arcos. Habituei-me, 
ao recolher testemunhos de muitos que participa-
ram ou assistiram ao ritual, a ter por justa a opinião 
expressada por Eduardo Cerqueira Machado Cruz 
no mais antigo registo que lhe faz referência (Os 
Baptizados da Meia-Noite em Ponte da Barca, artigo 
publicado no “Almanaque de Ponte de Lima”, em 
1933) – gente de vários concelhos, de diferentes 
extractos sociais, de formação diversa, acreditou na 
eficácia do ritual e praticou-o. Que tenha conheci-
mento, o último batizado terá ocorrido em 1989.

Não sendo minha pretensão, que, aliás, o es-
paço de que este artigo dispõe desaconselharia, 
reflectir em torno das motivações, das condicionan-
tes e dos contextos em que uma série de compor-
tamentos que poderíamos genericamente designar 
por religião popular foram evoluindo e se tornaram, 
a dado passo, instrumentais na vida das popula-
ções, e, mais tarde, desapareceram, que fique claro 
o meu entendimento de que os mesmos constituem 
um estimulante campo de reflexão e análise, um 
espaço privilegiado para tentar compreender o 
apaixonante e misterioso diálogo estabelecido, ao 
longo de séculos, entre o homem e o meio que lhe 
tocou por casa.

Manifestação em que o sagrado e o profano 
coabitam e se confundem, os batizados da meia-
-noite são, a todos os títulos, um fenómeno de 
profunda religiosidade, de arraigada crença. Um 
fenómeno, infelizmente, até hoje pouco estudado.

Uma certa sobranceria intelectual, a falta de 
respeito, a incúria, o alheamento das escolas – com 
notórias e elogiáveis excepções –,  a irresponsa-
bilidade de tantos de nós têm contribuído para o 
desaparecimento, sem registo e sem estudo, de 
todo um legado único e irrecuperável no domínio 
da Etnografia e da Antropologia. E para uma rela-
tiva exiguidade de estudos fiáveis assim se trate de 
manifestações pouco mediatizadas ou de territórios 
que não tenham logrado promover investigações 
cientificamente rigorosas. Urge, por exemplo, um 
melhor e mais profícuo diálogo entre autarquias e 
universidades.

O presente relato, na sua modéstia, mais não 
pretende do que, ao abordar um aspecto particular 
da etnografia alto-minhota, homenagear toda uma 

Arnaldo Varela de Sousa
Professor

Ritual dos 
Baptizados da 
Meia-Noite em 
Ponte da Barca: 
vivência e magia

a r n a l d o  s o u s a

cultura que desaparece e um dos seus mais autênti-
cos e originais intérpretes – o povo serrano.

Para os romanos, o Lima era o Lethes – o rio do 
esquecimento a que se refere Tito Lívio. Quem o 
atravessasse tudo esquecia, prisioneiro, para sem-
pre, do sortilégio mágico das suas margens.

O ritual dos baptizados da meia-noite pressupõe 
este carácter mítico, sagrado, miraculoso, que des-
de sempre marca a história do rio. Ainda hoje, de 
resto, bem vincado no imaginário das pessoas da 
Barca: diz-se que o Lima, poderoso, mata pelo me-
nos uma pessoa cada ano e um ser vivo cada dia.

No caso dos baptizados, pelo contrário, é fonte 
de vida. Ali acorriam, ao meio da ponte, movidas 
por uma crença ancestralíssima, mulheres que 
costumavam ter partos difíceis ou a quem já tinham 
nascido filhos nado-mortos. Grávidas, acredita-
vam que aspergindo sobre o ventre a água do rio, 
obedecendo a um ritual preciso e rigorosamente 
determinado, o novo parto, já próximo, decorreria 
com normalidade.

Três condições se apresentavam como absolu-
tamente necessárias para que a cerimónia pudesse 
realizar-se: que depois da meia-noite e antes de 
nascer o sol alguém passasse, não propositadamen-
te, atravessando a ponte que, a meio, estabelece 
a fronteira entre os concelhos de Ponte da Barca 
e Arcos de Valdevez; que antes de passar um ser 
humano não passassem quaisquer animais; que o 
passante aceitasse a função de padrinho.

Numa das noites do último mês de gravidez, a 
mulher postava-se, acompanhada pela família, na 
meia-laranja onde os dois concelhos se encontram. 
Dois ou mais homens deveriam guardar, munidos 
de varapaus, as entradas da ponte, impedindo a 
passagem de animais, o que inviabilizaria o bapti-
zado. Depois da meia-noite e antes de o dia raiar, o 

primeiro homem que passasse era convidado para 
padrinho. Não está esclarecido se a água deveria 
ser retirada antes da sua passagem ou, apenas, 
após a chegada (e era frequente, sobretudo duran-
te o Inverno, que ninguém passasse, o que obrigava 
a nova deslocação, durante decénios sempre a 
pé, tantas vezes de tão longe…). Aceite o convite, 
o recém-chegado, aspergindo três vezes o ventre 
descoberto da mulher com um ramo de oliveira 
embebido na água miraculosa, dirá: “Eu te baptizo 
em nome da Pai, do Filho e do Espírito Santo!”. Está 
vedado o uso da palavra “ámen”, reservado para o 
baptismo religioso, a realizar depois do nascimento. 
Por razões óbvias, não se dá um nome à criança, na 
impossibilidade de saber a que sexo pertence.

No já aludido texto de Eduardo Cerqueira Ma-
chado Cruz descreve-se, de forma vivíssima, a rea-
lização de um destes baptizados, do qual, aliás, foi 
padrinho. As alusões que aí faz ao facto de conhe-
cer uma série de casos em que o ritual se revelou 
eficaz (curiosamente, uma das razões aduzidas é 
a “fácil sugestionabilidade da mulher”) demonstra 
como, durante os anos vinte e trinta do século pas-
sado, constituía uma crença bastante enraizada no 
imaginário popular e recurso diversas vezes utilizado 
pelas gentes da Ribeira Lima e suas proximidades.

Tradição gradualmente em desuso, apenas 
alguns baptizados viriam a decorrer nos decénios 
seguintes e não tenho notícia de qualquer ocorrên-
cia entrado o século XXI.

Permanece o fascínio, o insondável da magia, 
da poesia, a ausência de uma explicação racional 
para a esperança, a luz mortiça do lampião de 
azeite mal iluminando o rosto confiante da futura 
mãe naquele ritual longínquo – “Oxalá tenha uma 
boa horinha!” –, brilhando sobre a ponte, sobre o 
rio, sobre o escuro da noite, como a pequena mas 
persistente chama de um mistério aceso.•
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i n ê s  b a r b o s a

Começou a trabalhar com o pai, aos 
13 anos, e a sua empresa vai já na quinta 
geração dedicada à arte da ourivesaria. 

Assumindo a tradição como pedra basilar 
do seu trabalho, Inês Barbosa, artesã da 
Póvoa de Lanhoso, tem sabido aliar me-
mória e modernidade, respeito pelo pas-

sado e inovação. A distinção como Mestre 
de Excelência da Arte e Técnica da Fili-

grana pelo Luxury Design Craftamanship 
Summit, em 2019, mais não fez do que 

reconhecer um percurso de excepção ao 
serviço da cultura portuguesa. 

e n t r e v i s t a

Inês Barbosa

i n ê s  b a r b o s a

A Póvoa de Lanhoso tem uma tradição da 
arte da ourivesaria com mais de 2000 anos. 
Que condições propiciaram o desenvolvi-
mento da ourivesaria nesta vila?

Não se sabe concretamente a origem da filigra-
na e do granulado, duas grandes técnicas da ou-
rivesaria portuguesa. Crê-se que terão sido trazidas 
pelos antigos fenícios nas suas rotas comerciais, as-
sim como as levaram para outros vários e longínquos 
pontos no Mundo. As condições que propiciaram o 
seu desenvolvimento na vila são, por isso, difíceis de 
identificar. Ainda porque a documentação referen-
te ao trabalho em ourivesaria ao longo dos séculos é 
escassa. Contudo, uma das condições que propor-
cionam a sua continuidade diria ser o transmitir do 
conhecimento do ofício de geração em geração, 
mantendo a arte viva no seio da família.

Quais são as peças clássicas da ourivesaria 
que se faz na Póvoa de Lanhoso?

Na Póvoa de Lanhoso fabricam-se todo o tipo de 
peças clássicas da Ourivesaria Tradicional Portu-
guesa, entre elas, claro, o Coração Minhoto (ou de 
Viana), as Arrecadas (ou Bambolinas), os Brincos à 
Rainha, os Relicários (ou Custódias), as Laças, os Aros 
de Libra, entre muitas mais. Inclusive e em particular, 
é o caso das Contas Minhotas (ou Contas de Viana) 
sendo a Póvoa de Lanhoso o único núcleo de fabri-
co de ourivesaria que as faz.

A tradição é assumida pela vossa empre-
sa como um autêntico pilar. Porquê essa 
opção?

A nossa visão é preservar a arte e as suas técni-
cas aliadas, claro, à contínua procura pela inova-
ção e com os olhos postos na atualidade. A Filigrana 
é uma arte e técnica ancestral de trabalhar os ma-
teriais nobres num fabrico manual e a sua história, 
tradição e uso estão enraizados em Portugal, espe-
cialmente na região do Norte do país. A tradição faz 
de nós o que somos, enquanto pessoa individual e 
enquanto povo.

Por isso assumem o propósito de aliar 
tradição e inovação, técnica tradicional e 
design contemporâneo? Como se conse-
gue esse casamento?

A inovação tecnológica recai apenas na prepa-
ração dos materiais, isto é, no derreter do material 
nobre e no puxar o fio, processos que, antigamen-
te, sem recurso a estas novas tecnologias, eram 
extremamente morosos. As novas tecnologias na 
preparação dos materiais permitem acelerar o pro-
cesso de fabrico para que consigamos responder 
às necessidades deste mundo industrializado sem 
comprometer as técnicas manuais e ancestrais que 
caracterizam esta arte. Nunca separados das téc-
nicas ancestrais, existe uma contínua procura pela 
inovação dos desenhos, criando joias únicas com 
um design contemporâneo com recurso aos proces-
sos de fabrico manual que caracterizam a arte.

Começou a trabalhar com o seu pai aos 13 
anos, funda a empresa em 1993, tem um 

longo e prestigiado percurso como artesã. 
Que momentos destaca nesse percurso?

Não é fácil destacar um momento isolado, são 
muitos os que caracterizaram o meu percurso e que 
definiram onde estou hoje. Talvez dos mais marcan-
tes tenham sido os vários convites televisivos para 
falar sobre a minha empresa e o meu ofício, o pré-
mio de “Mestre na arte e técnica da Filigrana” em 
2019, e acima de todo, quando compreendi que 
mantinha alguns dos mesmos clientes desde o início 
da empresa.

Fale-nos um pouco das técnicas do granu-
lado e da filigrana que são o foco principal 
da vossa produção.

A Filigrana e o Granulado são técnicas e artes 
milenares da Ourivesaria Portuguesa, transmitidas 
de geração em geração, de trabalhar o ouro ou 
a prata. Os seus processos manuais exigem dos 
artesãos um trabalho de grande destreza e atenção 
aos detalhes, uma perfeição que requer anos de 
experiência e dedicação. 

Os principais aspetos que caracterizam a filigrana 
são a sua manualidade, o entrelaçar de dois finíssi-
mos fios com a ajuda de duas tábuas de madeira, 
o preenchimento do esqueleto da joia com o fio de 
filigrana, introduzindo os vários fios individualmente 
lado a lado. Os principais aspetos que caracteri-
zam o granulado são também a sua manualidade, 
a decoração de uma chapa lisa com pequenos 
comprimentos de fio torcido à mão de várias formas 
e granitos (pequenas bolas), ambos colocados sob 
a chapa individualmente.

Já se referiu a esta situação. Mas deixe-nos 
insistir. Que significado teve para si o re-
conhecimento como Mestre de Excelência 
da arte e técnica da filigrana pelo Luxury 
Design Craftamanship Summit 2019? 

Para mim foi uma enorme surpresa e o reflexo de 
muitos anos de trabalho árduo e de muita dedica-
ção, um grande orgulho no meu percurso.•
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A L F R E D O  C U N H A :

"Santo António de 
Mixões da Serra 
é um retrato de 
Portugal com 
todos os seus 
defeitos e virtudes"
Fotografias de Alfredo Cunha

e n t r e v i s t a
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A certa altura, sai de Celorico da Beira, vai 
para a Amadora e trabalha, primeiro no 
Notícias da Amadora e, depois, no Século. 
Já tinha, entretanto, vivido noutros lugares, 
mesmo no estrangeiro, no Brasil. O que o 
levou a partir?

Não sei…

Deixe-me colocar a questão de outra for-
ma. Tinha, já, consciência do valor daquilo 
que fazia e achava que devia procurar um 
lugar onde esse valor fosse reconhecido?

Não. Até porque vou para Lisboa depois de 
várias peregrinações. Com cinco anos, vivi no Brasil. 
Depois, com dez, em Mangualde, mais tarde na 
Guarda. Só com dezasseis anos vou para Lisboa, 
onde vivi praticamente até aos quarenta. A minha 
vida foi sempre a mudar, o que me deu algumas 
vantagens na medida em que tive que saber adap-
tar-me. O mesmo sucedeu na fotografia. Mudei da 
fotografia comercial para a publicitária, depois para 
o jornalismo, passei por diversas mudanças tecnoló-
gicas, enfim…

Essa tão recorrente mudança de terras 
não acarretava, também, perdas? Quando 
começava a habituar-se a um lugar, às pes-
soas, tinha de partir. 

Claro que também tinha perdas. Mas isso afetou-
-me sobretudo na infância. Mais tarde, transformei 
isso numa vantagem. Tinha amigos em vários lados e 
fiquei com um conhecimento do país que, de outra 
forma, não conseguiria. No Notícias da Amadora, 
comecei a fotografar as causas sociais, o trabalho 
infantil, as barracas, as fábricas, a cintura industrial 
de Lisboa…Era uma fotografia militante. Depois sou 
convidado a ir para o Século.

Onde encontra o Eduardo Gageiro.
Sim, foi quem me convidou a ir para lá. Sempre 

lhe estarei reconhecido por isso. Anos depois, incom-
patibilizámo-nos na sequência de uma disputa que 
o tribunal decidiu a meu favor. É um assunto encer-
rado.

Sei que não irá perdoar-me, mas numa 
entrevista consigo é inevitável abordar o 25 
de Abril. Tornou-se o seu mais emblemático 
fotógrafo.

Claro que é inevitável falar sobre isso. Só que, às 
vezes, parece que não fiz mais nada na vida (risos).

Não é esse o sentido da minha pergunta. 
Já falou acerca disso dezenas de vezes, 
mas muitos dos nossos leitores irão, prova-
velmente, lê-lo em primeira mão. Como foi 
esse dia?

Estava em casa, com o meu irmão, a ouvir 
música e a minha mãe chamou-nos dizendo que 
se estava a passar alguma coisa, tinha ouvido na 
rádio. Apanhei o comboio e fui para o jornal, onde 

a l f r e d o  c u n h a

É, consensualmente, um dos mais importantes 
fotógrafos portugueses. Fotografou o 25 de Abril 
– de que se tornou o mais emblemático fotógra-
fo – a descolonização, Fátima, o PREC, a queda de 
Ceausescu, a Índia, a guerra do Iraque, presidentes 
da República (foi o fotógrafo oficial de Ramalho 
Eanes e Mário Soares), o país e o mundo nos passos 
de uma obra incontornável e de uma sensibilidade 
única de que vários livros publicados dão testemu-
nho. Vila Verde, a terra que escolheu para viver, fica 
a dever-lhe um comovedor registo da romaria de 
Santo António de Mixões da Serra que fotografou ao 
longo de 20 anos e deu, em 2021, origem ao belís-
simo livro “A bênção dos animais”. São fotografias 
que nos contam histórias, rostos que nos interpe-
lam, figuras com as quais, apetece asseverar, já nos 
cruzámos. Entrevistar Alfredo Cunha, não se conse-
gue dizê-lo de outra forma, foi um enorme privilégio.

Em criança, o Alfredo Cunha não queria ser 
fotógrafo. Sê-lo foi quase uma imposição…

Não foi quase. Foi mesmo uma imposição (risos). 
O meu pai e o meu avô eram fotógrafos e, portanto, 
para mim fotografar significava trabalhar durante as 
férias, nos domingos, feriados, fins de semana… Era 
por este motivo que não queria ser fotógrafo. Embo-
ra, nessa altura, tivesse já anos de prática de labo-
ratório, de técnica. Pode dizer-se que já tinha uma 
formação significativa no que respeita à fotografia.

Estamos a falar de fotografia comercial.
Sim. O meu pai era fotógrafo comercial. Fotogra-

fava o habitual. Sobretudo casamentos.

Em Celorico da Beira.
Sim, na Beira Alta.

O Alfredo Cunha começa a mudar de ideias 
em relação à fotografia quando percebe 
que fotografar raparigas nos casamentos 
poderia trazer-lhe benefícios.

(largo sorriso) Pois… Nos casamentos e não só 
(risos). As minhas amigas pediam-me para as foto-
grafar e comecei a perceber que aquilo era uma 
grande vantagem.

E, aos 18 anos, fotografa um catálogo da 
Triumph.

É verdade. Um catálogo de moda. Foi muito 
divertido e, dado o contexto da altura, um privilégio 
para o jovem que eu era então. Mais tarde, após 
uma viagem à Suécia, descobri que havia outra 
forma de fazer fotografia. A fotografia social, que é 
o que faço até hoje. Ganhei consciência política, 
consciência social e nunca mais deixei de fotografar 
sob estes pressupostos.
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E vem para Vila Verde.
Entretanto trabalhava no Público, vim trabalhar 

para o Porto e estou em Vila Verde desde 1996.

E como surge a ideia de fotografar a roma-
ria de Santo António de Mixões da Serra?

Não é uma ideia. Tenho uma obsessão. Estou 
sempre a fotografar. Não saio de casa sem a máqui-
na fotográfica. Se vou à praia, fotografo, vá onde 
for, fotografo…Se vou a Mixões, fotografo. Nas férias, 
fotografo. Daí ter um arquivo imenso. É difícil que 
aconteça pedirem-me uma fotografia sobre um 
determinado tema e eu não ter.

O seu livro sobre Mixões da Serra comoveu-
-me profundamente. 

É um livro português. É um livro sobre Portugal.

O Alfredo Cunha diz mesmo que em Mixões 
da Serra se encontra Portugal com todos os 
seus defeitos e virtudes.

Encontramo-nos a nós. O que somos enquanto 
país exprime-se ali. Como povo, temos virtudes e 
defeitos. Quando falo de defeitos, refiro-me a uma 
certa subserviência. Por vezes, menorizamo-nos, 
diminuímo-nos, mas temos, também, atitudes de 
grandeza.

Em nós, essa subserviência convive pare-
des meias com a grandeza.

É verdade.

O que o impressiona mais na romaria?
Na primeira vez que lá fui, senti-me como se 

reencontrasse a Beira Alta da minha infância. Um 
tempo que tinha perdido e reencontrava. As mes-
mas pessoas, os mesmos rostos, a mesma ligação 
aos animais, os carros de bois, a mesma forma de 
vida. Há duas coisas em Vila Verde que me reme-
teram para o passado: Mixões e o cheiro do rio. A 
areia molhada e o som da água a correr. Aprendi 
a nadar no rio Mondego. E na minha terra também 
havia romarias, claro. A Páscoa celebrava-se com 
muita intensidade, particularmente as cerimónias da 
Semana Santa.

No caso de Mixões, são fotografias de um 
Portugal que está a desaparecer…

Vai desaparecer.

É curioso. Trata-se de um Portugal que 
desaparece, vítima de um certo genocídio 
cultural, mas, ao mesmo tempo, vai perma-
necendo. Não lhe parece?

Acho que vai mesmo desaparecer. Com a 
alteração da economia, dos meios de subsistência. 
Quando, há vinte anos, fui pela primeira vez a Mi-
xões, havia centenas de bois, hoje são residuais…

Eu acho que estas suas fotografias mais do 
que registar, questionam-nos. Queremos 
saber o que aconteceu àquelas pessoas, 
como foi a vida delas a partir dali. Nota-se 
uma preocupação social na sua fotografia.

Sim. E também uma preocupação etnográfica. 
E, neste caso, a intenção de dar testemunho de um 
tempo que está a desaparecer.

O preto e branco é uma opção?
É uma opção técnica e estética.

Concorda comigo se eu disser que há um 
certo pessimismo nas suas fotografias?

Sim, há um certo pessimismo.

Porquê?
É estranho, porque normalmente até sou optimis-

ta. Ou melhor, sou um optimista pessimista. Costumo 
dizer que aquilo que está a correr bem pode vir a 
correr mal. Nas fotografias deste livro de Mixões não 
há propriamente pessimismo, mas antes uma triste-
za, por vezes velada. Virá da emigração, de quem 
emigra e não regressa, da saudade… É, repito, um 
livro marcadamente português. Como dizia o José 
Cardoso Pires, é a difícil arte de ser português. Muitos 
europeus dizem que reconhecem os portugueses 
pelo olhar. Talvez faça parte de uma identidade 
que está, também, a desaparecer.

Se bem preparei esta entrevista, o primeiro 
sonho do Alfredo Cunha foi uma Nikon F. 
Quais são os seus sonhos hoje?

Continuo a sonhar com máquinas fotográficas 
(risos).•
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estava o Mário Zambujal que era chefe de redação. 
Saí em reportagem, logo às sete da manhã, com o 
Mário Contumélias.

E vai para o Terreiro do Paço?
Vou para o Terreiro do Paço. Ia passar, até, pela 

rua António Maria Cardoso…

Que era a sede da PIDE…
E estava, ainda, guardada pelos Fuzileiros.

É uma das histórias mal contadas do 25 de 
Abril. Os Fuzileiros começam por defender 
a PIDE.

É verdade. Estão lá dentro com os pides e só 
quando recebem ordens mudam de posição.

Descreva-nos esse dia.
É um dia extraordinário. Muda a vida do país, 

muda a minha vida, muda tudo…

É o dia inicial inteiro e limpo de que fala 
Sophia.

Exacto. É o poema mais perfeito sobre o 25 
de Abril porque resume de forma magistral o que 
aconteceu. Para mim, o 25 de Abril tem dois heróis. 
O Salgueiro Maia e o povo de Lisboa. A determina-
da altura, não houve combates nem aconteceu 
mais nada porque, desde a primeira hora, o povo 
de Lisboa envolveu os militares e isso transformou um 
golpe de estado numa revolução.

Precisamente.
Agora, eu era um miúdo com vinte anos…

Quando chegou teve noção do que estava 
a acontecer? Chegou a pensar-se que fosse 
um golpe da extrema-direita do regime.

Foi o que pensei inicialmente. Aliás, o meu pri-
meiro encontro com o Salgueiro Maia é um pouco 
caricato.

Ele pergunta-lhe porque está escondido.
Sim. Diz-me: “Apareça e identifique-se!”. E acres-

centou: ”Estamos aqui para derrubar o regime. Se 
está a favor deles, são aqueles ali do outro lado!” 
(risos)

É uma história deliciosa.
Foi mesmo assim. Eram todos de Cavalaria e iam 

falando uns com os outros. O Salgueiro Maia disse-
-me isso meio a rir. Mas disse-me para ir depressa 
pois iria convencê-los a mudar de lado, o que efeti-
vamente aconteceu.

E depois há a célebre história do cabo-
-apontador José Alves Costa que se recusa 
a disparar.

E que é aqui do Minho. Há outra história curiosa. 
Aquele tanque, o do cabo apontador, ficou ali. Às 
tantas, a meio da tarde, queriam ir embora para a 
Ajuda, mas não sabiam o caminho. Foi um táxi que 
resolveu o problema, indo à frente deles, guiando-
-os…(risos)

O Alfredo Cunha disse um dia que o 25 de 
Abril o fez ter vinte anos para sempre.

Mantenho uma memória muito viva desse dia. 
Para mim, foi ontem. Lembro-me melhor do 25 de 
Abril, que foi há quase 50 anos, do que do Iraque, 
que foi há 20 e onde estive várias vezes. Lembro-me 
de cada instante desse dia.

A sua obra como fotógrafo vai muito para 
além do 25 de Abril. Fotografou a descolo-
nização, guerras, cidades, festividades, um 
sem fim de temas. São temas sugeridos? 
Escolhe-os?

Durante muitos anos fui jornalista. Ia para onde 
me mandavam. Nem sempre eram lugares muito 
apetecíveis, mas eu queria sempre ir.

Em 2012 abandona o jornalismo. Parece-me 
que o faz altamente desiludido.

Completamente. Mas não propriamente com o 
jornalismo. Antes com os patrões da imprensa que 
compraram empresas com dinheiro emprestado, 
despediram jornalistas e pagaram indemnizações 
com dinheiro emprestado, pulverizaram empresas 
num comportamento a todos os títulos delinquente.

Como vem o Alfredo Cunha para Vila Ver-
de?

Venho porque a minha mulher é daqui. Conhe-
ci-a na Roménia. Fui lá fazer uma reportagem sobre 
as crianças que foram retiradas aos opositores de 
Ceausescu.  A minha mulher estava lá numa missão 
da Assistência Médica Internacional e foi então que 
nos conhecemos. Tive um grave acidente de viação 
e a equipa de que ela fazia parte como médica 
ajudou-me. 

a l f r e d o  c u n h a 3534 DESTAQUEDESTAQUE



Cor Azul

Comida Sushi

Lema/ Citação “Aqueles que passam por nós, não 
vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 
levam um pouco de nós” de Antoine de Saint Exupéry

Desporto Pilates

Clube Só gosto de ver a Seleção Portuguesa

Amor A minha filha

Saudade Do tempo em que não tinha grandes preo-
cupações

Palavra Altruísmo

Desejo Ser feliz junto da minha família

Música You raise me up de Josh Groban

Filme/Série – La Casa de Papel

Livro A Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig

Hobby Ler

Objetivo de vida Ajudar os outros a superar as suas 
dificuldades e a serem felizes

Autodefinição Ambiciosa, com vontade de melhorar 
e concretizar objetivos

Segredo Acho que não tenho segredos

Medo De morrer

Tomar café com amigas

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

Qual é o bem mais valioso que tem?
A saúde.

Qual é a sua característica mais assinalável?
Relativizar os problemas e ver sempre o lado positivo.

Que pessoa viva mais admira?
O meu pai.

Qual é a sua ideia de felicidade plena?
Ter saúde, amor e trabalhar no que me faz feliz.

Trazida para a Península Ibérica pelos 
árabes, a azulejaria ganhou em Portugal 
contornos de uma tradição única e pro-
fundamente original que a transformaram 
numa arte especificamente portuguesa. 

Na azulejaria – porque os desenhos de 
um azulejo noutro se continuam e comple-
tam – há uma espécie de simbolismo que 
apela à ligação, à comunicação, aos laços 
que unem comunidades. 

Assim é com a tradição. Transportada, 
guardada, muitas vezes transformada ao 
longo de séculos, define os traços de uma 
identidade, confere à vida um sentido cole-
tivo, nela nos reconhecemos e olhamos ao 
espelho, sentimos pertença como se repetís-
semos gestos, palavras, ritos, memórias que 
o tempo não corrompe.

Na música tradicional. Nos passos de 
uma chula. Nas festas e romarias. Nos lenços 
dos namorados. Nos batizados da meia-noi-
te. Nas bênçãos do gado. Na exuberante 
arte da ourivesaria. No Natal. Na Páscoa. No 
que dizemos e fazemos. Nas palavras que 
usamos. No que comemos – o quê, quando 
e como. Na alegria da comemoração e na 
tristeza do luto.

Mesmo quando questionamos a tradi-
ção, os seus valores e atavismos, é, ainda, 
num esquema de pensamento por ela mar-
cado que nos movemos.

 E se, por vezes, certas reconstituições 
de práticas que o próprio desenvolvimento 
social tornou supérfluas mais parecem servir 
estratégias de promoção turística do que a 
sua contextualização e compreensão, nelas 
cintila, mesmo que esmorecida, a centelha 
do que as fez, em determinado momento, 
incontornável presença no quotidiano e na 
vida.

No átrio da nossa escola, um painel ins-
pirado na azulejaria tradicional portuguesa 
recebe quem chega, recorda a data em 
que completámos vinte e cinco anos.

Simbolicamente, personifica os laços que 
nos unem uns aos outros e à comunidade 
de que orgulhosamente fazemos parte. 
Comemora, no fundo, a nossa pertença a 
uma tradição.•

Texto: Arnaldo Sousa
Capa: Ana Luís Nogueira
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No âmbito do projeto regional Minho 
– Região Europeia da Gastronomia, o 
Município de Amares desenvolveu, no 
último ano, um conjunto de iniciativas 
com o objetivo de qualificar e promover 
a sua gastronomia tradicional e os seus 
produtos endógenos.

Estão criados um conjunto de refe-
renciais que permitem conhecer melhor 
a realidade de pratos e produtos ícones 
do município, como são as Papas de 
Sarrabulho e Rojões à Moda de Amares, 
a Laranja de Amares ou o Vinho Verde 
Loureiro da região.

No desenvolvimento deste projeto, 
foi essencial e estratégico trabalhar 
junto daqueles que serão os futuros 
promotores da nossa gastronomia, os 
jovens estudantes das escolas da região 
da área de cozinha e restaurante bar. 
Neste sentido, os alunos  assumiram o 
papel principal no desenvolvimento de 
receitas inovadoras para as Papas de 
Sarrabulho e Rojões, Laranja de Amares 
e o Vinho Verde Loureiro.

Este trabalho finalizou com apre-
sentações por parte das escolas que 
superou indiscutivelmente todas as 
expectativas.

O profissionalismo de professores e 
alunos da EPATV contribui para alicerçar 
Amares como Destino Gastronómico.

D E S A F I O  G A S T R O N Ó M I C O
D O  M U N I C Í P I O  D E  A M A R E S

O Grupo de Voluntariado da Escola Profissional Amar Terra Verde procedeu à entrega de 56 cabazes de 
Natal com bens essenciais para as famílias dos alunos mais carenciados desta instituição. Esta distribuição 
foi possível graças ao contributo dos alunos da EPATV que efetuaram a recolha de alimentos para a elabo-
ração de cabazes por turmas.  

Este elevado número de cabazes foi possível graças ao contributo dos Supermercados Galego de Vila 
Verde e Shopping Vilaverdense que permitiram que durante dois dias se fizesse a recolha de alimentos nas 
suas instalações. Assim, pode considerar-se que, com o empenho de todos, algumas famílias ficaram mais 
felizes, no último Natal. A EPATV, como já vem sendo habitual, juntou-se também ao espírito solidário com a 
tradicional oferta do bacalhau para o cabaz.

Nos dias 18 e 19 de janeiro, as turmas de 2° 
e 3° ano de Técnico de Multimédia, Animador 
Sociocultural e a turma de Educação Formação 

de Adultos foram em visita de estudo a Lisboa e 
participaram nas gravações do programa da RTP 
Got Talent Portugal.

A L U N O S  N O  G O T  T A L E N T  P O R T U G A L

E P A T V  L E V A  C A B A Z  A  5 6  F A M Í L I A S
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A EPATV recebeu, a 1 de fevereiro, a CIM Cávado, sob a forma do projeto 
“Cultura para Todos no Cávado”, com a presença de Capicua e Gisela 
Faria.

A artista de rap valorizou a importância do equilíbrio entre talento e traba-
lho/dedicação às turmas de CEF de Empregado de Bar e dos Cursos Técni-
cos de Design Gráfico e Animador Sociocultural.

Este é um projeto de co-criação artística de qualidade promovendo as 
competências pessoais, sociais e culturais dos participantes com o objetivo 
de promover atitudes transformadoras das relações com base em valores 
positivos, como a participação, autonomia, compromisso, cooperação, res-
peito, criatividade, imaginação e capacidade de concretização.

A EPATV continua integrada nesta iniciativa, nos próximos meses, com 
oficinas de artes performativas e com outras presenças de personalidades 
ligadas às artes.

À  C O N V E R S A  C O M  C A P I C U A

Na Casa do Conhecimento de Vila Verde deu-se, a 
26 de janeiro, início às atividades “Impulso Maker”, com 
alunos da turma do 1ª ano do Curso de Design de Co-
municação Gráfica, da EAPTV. Numa ação de três horas 
ministrada por “makers” especializados, alunos e docentes 
envolveram-se ativamente na aquisição de competências 
nas áreas de corte em vinil, de Impressão 2D e 3D. 

Esta iniciativa procura “sensibilizar crianças e jovens 
para a Cultura Maker baseada no “conceito DIY(do-it-you-
rself)/conceito “faça você mesmo”", que assenta na ideia 
de que as pessoas, pela sua própria ação, são capazes 
de construir, fabricar, reparar e modificar objetos variados 
quanto ao tipo e função, recorrendo a diferentes tecno-
logias, num conhecimento partilhado e colaborativo com 
os outros. Por sua vez, a Casa do Conhecimento de Vila 
Verde, tem subjacente em todas as suas iniciativas o con-
ceito de educação não formal, em que as aprendizagens 
acontecem num ambiente especialmente concebido 
para ser aprazível. Este dois conceitos, quando combina-
dos, potenciam a aquisição de competências e conheci-
mentos, valorizando as capacidades e especificidades de 
cada indivíduo.” – menciona a Casa do Conhecimento.

O “Impulso” destina-se a crianças, jovens e docentes 
das escolas do concelho, no âmbito da participação da 
Casa do Conhecimento da Universidade do Minho no 
Projeto EMPRENDE_MAKERS. Fonte: Casa do Conhecimento

I M P U L S O  M A K E R :  A Ç Ã O  A C A D E M I A 
M A K E R  P R O F I S S I O N A L  D A
C A S A  D O  C O N H E C I M E N T O
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A EPATV assinalou o Dia Mundial do Cancro 
sensibilizando a comunidade educativa para 
a importância da prevenção e tratamento do 
cancro, uma doença que pode afetar qualquer 
pessoa independentemente do seu género, 
raça, nível socioeconómico.

Durante o dia 4 de fevereiro, os alunos dos 
cursos de Estética e Cabeleireiro trabalharam na 
disciplina de Biologia com o Professor José Barros 
diversos materiais sobre a temática, disponíveis 
nos sites da Liga Portuguesa contra o Cancro e 
do World Cancer Day. No final, os alunos elabora-
ram alguns cartazes com frases de sensibilização. 

Esta foi uma atividade inserida no programa 
de Educação para a Saúde que contou com a 
parceria do Serviço de Psicologia e Orientação 
da escola e da Delegação do Norte da Liga 
Portuguesa contra o Cancro.

D I A  M U N D I A L  D O  C A N C R O 

#CloseTheCareGap
worldcancerday.org

Join us on 4 February

Acordar com saúde é

um tremendo

privilégio

A tua saúde é

importante,

independentemente

da tua cor, idade ou

dinheiro

O objetivo desta atividade, que decorreu no 
dia 2 de fevereiro, consistiu em conhecer a com-
posição de uma refeição equilibrada, saudável, 
sustentável e saborosa, tendo como base a Die-
ta Mediterrânica – Património Mundial e Imaterial 
da Humanidade pela UNESCO. Os jovens tiveram 
de pesquisar e pensar em receitas que cumpris-
sem os princípios da Dieta Mediterrânica e que, 
fossem exequíveis de confecionar em cantinas 
escolares. 

Este ano, pela primeira vez, foi solicitado 
que o prato principal da ementa tivesse o peixe 
como proteína principal. 

A Escola Profissional Amar Terra Verde tra-
balha com os seus alunos do curso Técnico de 
Cozinha /Pastelaria a sustentabilidade das suas 
ementas, quer a nível nutricional como a nível de 
sustentabilidade ambiental e económica.

A participação no desafio Eco-Ementas, 
promovido pela ABAE, é uma forma de motivar 
os alunos e desenvolver competências de pro-
teção ambiental e de sustentabilidade econó-
mica. O desafio de criar uma ementa saborosa, 
equilibrada nutricionalmente, economicamente 
sustentável e que agrade ao adolescente, não é 
tarefa fácil.

A escolha dos produtos locais demonstra um 
elevado nível de responsabilidade pela região, 
pelos produtores locais e pela promoção da 
sustentabilidade.

D E S A F I O  ECO - EMENTAS  D A  A B A E
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Na sequência da integração da EPA-
TV no projeto Língua da CIM Cávado, 
Cultura Para Todos no Cávado, o fotó-
grafo Adriano Ferreira Borges desenvol-
veu, no dia 8 de fevereiro, uma Oficina 
de Fotografia, com os alunos do CEF de 
Empregado de Mesa e Bar e dos Cursos 
Técnico de Design Gráfico e Animador 
Sociocultural.

Nesta sessão dinâmica, os alunos 
puderam conhecer mais sobre fotogra-
fia analógica, instantânea e digital e ti-
veram ainda oportunidade de contatar 
com técnicas fundamentais na explora-
ção desta arte visual - tais como técnica 
de solarigrafia, experiência pinhole, 
entre outras.

No final, foi possível conhecerem um 
pouco da vida pessoal e profissional de 
Adriano Ferreira Borges, o que o moldou 
e levou à fotografia e como promete 
dinamizar as próximas sessões de Oficina 
de Fotografia nesta escola.

O F I C I N A  D E  F O T O G R A F I A : 
A D R I A N O  F E R R E I R A  B O R G E SAs vantagens e o lado negro das energias verdes foram, 

no dia 8 de fevereiro, o tema central da segunda etapa das 
Jornadas Ambientais, dinamizadas pelos cursos de Eletrotecnia 
e Mecatrónica Automóvel da Escola Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV).

As jornadas constaram da exibição de dois documentários 
e debates finais, moderados pelos professores Carlos Marinho e 
Francisco Gomes.

O “Lado negro das energias verdes” que necessitam de 
muito cobre e lítio — recursos não renováveis — é um docu-
mentário emitido pela RTP que levou os alunos a avaliarem os 
carros elétricos, aerogeradores, painéis solares... com a pro-
messa de um mundo mais próspero e pacífico, livre de petróleo 
e poluição. Mas esta tese pode ser um mito: ao libertarmo-nos 
dos combustíveis fósseis, estamos a preparar uma nova depen-
dência de metais raros e não renováveis. E se o "mundo verde" 
que nos espera se revelar um novo pesadelo? Esta é a per-
gunta das jornadas que — de acordo com Francisco Gomes 
—tem uma resposta: “todos temos de reduzir o consumo destes 
produtos, sejam energias fósseis, sejam energias verdes”.

Carlos Marinho apresentou o documentário que alerta para 
os riscos da energia verde que fazem disparar o consumo de 
cobre e de lítio. A continuar assim, dentro de 30 anos, vamos 
consumir 800 milhões de toneladas de cobre, a mesma quantia 
que produzimos, até agora, na história da humanidade.

O Chile depara-se hoje com a escassez de um mineral — 
470 mil toneladas por ano — cuja extração contamina os solos, 
consome dois mil litros de água por segundo e contamina 

A L U N O S  D E B A T E M 
P R Ó S  E  C O N T R A S  D A S 
E N E R G I A S  V E R D E S

os solos de vários milhares de quilómetros quadrados, 
causando doenças cardiovasculares e cancros pulmo-
nares.

Assim, conclui-se que esta moda da energia lim-
pa, verde e renovável “não é tão virtuosa” e ninguém 
pode garantir que as “emissões de CO 2” vão diminuir. 
Acresce que 75 por cento dos metais raros está na Chi-
na que, após o monopólio das minas, quer o controlo 
das fábricas, num tempo em que se vai acentuar uma 
feroz competição aos fabricantes de carros na Europa. 

O segundo documentário - “Veículo Elétrico vs Com-
bustão Interna, o que polui mais?”, apresentado por 
Francisco Gomes, mostrou uma visão mais positiva para 
o futuro, acerca do carro elétrico, muito menos sujo 
que os atuais veículos alimentados pelo petróleo (gaso-
lina e gasóleo). Diminuirá a poluição dos mares (através 
de petroleiros) e dos solos (provocada pelas refinarias 
e transporte em veículos que consomem gasóleo mas 
desperdiçam cerca de 70 por cento do combustível, 
uma vez que os motores apenas aproveitam 30% de 
energia). Baixará também o consumo de energia para 
a sua extração, transporte e armazenamento.

T O R N E I O  D E  F U T S A L
D A  A S S O C I A Ç Ã O  D E
E S T U D A N T E S

A Associação de 
Estudantes organizou 
um Torneio de Futsal, 
com fases eliminató-
rias durante semanas. 
No dia 8 de fevereiro, 
o Pielinhas venceu 
ao Metalomecani-
caneiros e o Sporting 
ainda ficou no top 3.

No final, estas 
equipas receberam 
medalhas pelo mão 
do Diretor da EPATV, 
João Luís Nogueira.
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R A F A E L A  R O D R I G U E S  É  J O V E M 
T A L E N T O  D A  G A S T R O N O M I A

Rafaela Rodrigues, aluna da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde (EPATV) arrebatou, no 
dia 9 de fevereiro, o primeiro lugar na cate-
goria “Inspiração Veggie by Bonduelle” do 
concurso de Jovem Talento da Gastronomia, 
no qual participou também Andreia Silva (na 
categoria Tradição com Arroz Bom Sucesso).

“A nossa aluna, Rafaela Rodrigues, - escre-
ve o docente e chef Rodolfo Rodríguez - rea-
lizou um grande trabalho e demonstrou toda 
a sua capacidade num prato composto por 
vários elementos de diferentes complexidades. 
Muitos parabéns Rafaela”.

A Rafaela venceu as finalistas representa-
tivas das Escolas Verde Horizonte, Profissional 
de Esposende, Hotelaria e Turismo do Oeste, 
de Peniche e Hotelaria e Turismo de Viana do 
Castelo. 

A sobremesa vegetariana vencedora, 
patrocinada pela Bonduelle, consistiu num 
Semi-cuit de espinafres, crocante de baunilha, 
gelado de batata doce e crumble de canela.

O Jovem Talento da Gastronomia é um 
movimento criado em 2009, direcionado a 
jovens profissionais e estudantes de hotelaria e 
restauração (cozinha, pastelaria, bar, serviço 
de sala e gestão).

Em formato concurso desde 2012, é um 
importante ponto de contacto dos jovens em 
construção de carreira com toda a comunida-
de gastronómica. Funciona como uma rampa 
de lançamento para os participantes, estimula 
a aprendizagem e aumenta o leque de opor-
tunidades.

M Y C A :  M A R G A R I D A  A Z E V E D O 
A R R E C A D O U  D O I S  P R É M I O S

Margarida Azevedo, aluna da Escola Profissional 
Amar Terra Verde (EPATV), arrebatou dois prémios, na 
área de Sala e Bar, dos MYCA'21 (Minho Young Chef 
Award), realizados, entre 8 e 10 de fevereiro, no Mul-
tiusos de Guimarães. A aluna da EPATV foi chamada 
duas vezes para receber os prémios de Melhor Serviço 
de Mesa e de Melhor Serviço de Vinho Verde. 

A EPATV esteve representada também com outro 
finalista, Tiago Carvalho, na categoria de Cozinha, fa-
zendo com que o balanço da participação da Escola 
de Vila Verde seja “positivo, pela experiência vivida, 
porque os alunos gostaram e as suas provas correram 
bem” — garantiu a professora Olga Martins.

Na presença da vice-presidente da Câmara de 
Guimarães, Adelina Pinto, os prémios contemplavam 
pela primeira vez a categoria de Pastelaria, área que 
foi a grande vencedora, com Beatriz Coelho a ser 
eleita para representar o Minho na final europeia que 
se realiza na Noruega.

“Todos são vencedores mas há esta coisa nefasta 
de ter de escolher um” — sustentou a vice-presidente 
da Câmara Municipal de Guimarães.

O troféu entregue aos vencedores de cada cate-
goria foi concebido por uma aluna do IPCA (Instituto 
Politécnico do Cávado e Ave), Mariana Oliveira. Os 
três dias de competição tiveram a supervisão do Chef 
António Loureiro, presidente do júri, que enalteceu a 
qualidade das provas apresentadas, lembrando que, 
"qualquer que seja a decisão do júri, o mais importan-
te é que os participantes cresçam, enquanto profissio-
nais, com estas iniciativas”, elogiando o trabalho das 
Escolas nestes “dois anos tão difíceis, ao conseguirem 
mais qualidade a cada ano que passa”.

“Foram três dias fantásticos pela evolução grande 
que elevou o nível da competição o que tornou muito 
difícil escolher porque saem todos a ganhar. Sintam-
-se muito orgulhosos do vosso trabalho. Vocês só têm 
futuro” — concluiu o Chef António Loureiro.

A surpresa da tarde foi protagonizada por Isabel 
Estrada Carvalhais, eurodeputada minhota do PS, 
que, através de videoconferência, ofereceu aos 
vencedores uma viagem ao Parlamento Europeu — 
“uma forma modesta de me associar a esta fantástica 
iniciativa”. Isabel Carvalhais elogiou o “sublime papel 
das escolas pela formação extraordinária que cria 
tantos jovens talentosos”. 

Rafael Oliveira, CEO da Feel Agency (responsável 
pelo evento organizado pelo Consórcio Minho Inova-
ção), notou que, “de ano para ano, há uma melhoria 
bastante acentuada na qualidade dos jovens. Há es-
colas que estão num nível muito avançado. As escolas 
estão muito próximas, a nível de qualidade, sinal que 
estamos a apostar na qualidade da formação. Temos 
jovens com um futuro bastante risonho pela frente”.
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E P A T V  C E L E B R A  O  R O M A N C E

A EPATV preparou, a 14 de fevereiro, 
um pequeno-almoço muito especial para 
receber membros da Câmara Municipal, 
de instituições do concelho e comunica-
ção social.

Foi apresentada uma mesa com sumo 
de laranja natural, água aromatizada, 
espetadas de fruta, pink cakes, croissants, 
wraps de queijo Brie frito e bolachas de 
chocolate.

Por sua vez, o produto Namorar Por-
tugal da EPATV deste ano é a “Box With 
Love”, com várias iguarias para partilhar 
a dois, que foi apresentada pelos alunos 
Margarida Azevedo e Tiago Carvalho e 
pelo Diretor Geral, João Luís Nogueira. Esta 
apresentação teve a cobertura da RTP, 
para o programa “Praça da Alegria”, pela 
jornalista Rita Belinha.
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C L U B E  E U R O P E U  A L E R T A  P A R A 
O  P L Á S T I C O  N O S  O C E A N O S

Os alunos do Clube Europeu da Escola Profissional Amar Terra Verde elaboraram 
cartazes alusivos ao tema “Oceanos de Plástico” e inauguraram, a 28 de fevereiro, uma 
exposição dos seus trabalhos na entrada da escola.

Esta iniciativa teve como objetivo alertar toda a comunidade escolar para as conse-
quências do nosso estilo de vida - baseado em plástico descartável - e o efeito destruti-
vo que tem nas aves marinhas, tartarugas, mamíferos marinhos e peixes.

P R O M O Ç Ã O  D E 
R E L A Ç Õ E S  P O S I T I V A S
N O  D I A  D O S  N A M O R A D O S

W O R K S H O P :  M A S S A G E M 
D E  P E D R A S  Q U E N T E S

Associada à comemoração do Dia dos Namorados, a EPATV pro-
moveu juntos dos seus alunos uma ação de sensibilização dinamizada 
pela psicóloga Eva Castanheira, da Associação SOPRO. Nesta sessão 
foram abordadas as características fundamentais dos relacionamen-
tos saudáveis e também sinais de alarme de uma relação abusiva.

Foi também apresentado o projeto AURORA, que dispõe de gabi-
netes de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas de violência 
no município de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro.

O 1º ano do Curso de Esteticista e 
algumas alunas do 3º ano, cuja PAP se 
intitula “Massagem de Pedras Quentes 
dirigida à dismenorreia”, assistiram, no 
dia 21 de fevereiro, a um workshop de 
Massagem de Pedras Quentes, com 
apresentação prática por Fátima Bar-
reiros.

A massagem com pedras quentes 
é uma massagem feita com pedras de 
basalto quentes em todo o corpo, inclu-
sive rosto e cabeça, que ajuda a relaxar 
e a aliviar o stress acumulado durante 
as tarefas diárias.

Esta massagem traz vários benefí-
cios: aumento da circulação sanguí-

nea local, devido ao calor das pedras; 
relaxamento profundo porque o calor 
alcança as fibras mais profundas da 
musculatura; aumento da drenagem 
linfática; alívio de dores musculares; 
diminuição do stress e tensões; aumen-
to do bem-estar e prazer, devido ao 
aquecimento.

A massagem com pedras quentes 
tem a duração, em média, de 90 minu-
tos e é ideal para os dias mais frios do 
inverno.

Foi uma sessão muito agradável, que 
captou a atenção de todas as alunas e 
vincou o desejo de executar esta mas-
sagem na sua futura vida profissional.
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V I S I T A  D E  E S T U D O  À 
C A S A  M U S E U  D E  V I L A R

D I A  D A  M U L H E R

A Casa Museu de Vilar recebeu, no dia 
7 de março, os alunos do curso Técnico 
de Design de Comunicação Gráfica do 1º 
ano e os Técnicos de Multimédia do 2º ano, 
acompanhados pelos professores das áreas 
técnicas, Fátima Pimenta e Ricardo Cabral. 
Esta atividade incluiu uma visita guiada, 
orientada pelo multipremiado cineasta Abi 
Feijó,  na qual explicou “os princípios das 
imagens em movimento, bem como a sua 
evolução desde as origens mais remotas, 
passando pelas lanternas mágicas e por 
diversos “Brinquedos Óticos”, chegando até 
mesmo aos nossos dias”.

Da parte da tarde foi realizada uma mini 
oficina de cinema de animação, na qual 
os alunos puderam experimentar algumas 
técnicas e ferramentas para a sua concreti-
zação. 

O resultado concretizou-se em qua-
tro curtas metragens, com um total de 15 
segundos cada, que serão editadas pelos 
alunos de Técnico de Multimédia. Em cada 
uma, serão introduzidos todos os elementos 
da pós produção.

No dia 8 de março, em come-
moração do Dia Internacional da 
Mulher, as turmas do 2º ano do 
Curso de Esteticista e 2º ano do 
Curso de Cabeleireiro desenvol-
veram uma atividade para mimar 
as Mulheres da EPATV.

Foram oferecidos tratamentos 
capilares personalizados, ma-
quilhagens, massagens e mani-
cura entre as colegas de turma, 
docentes e comunidade escolar 
feminina.

Esta atividade contou, ainda, 
com a especial colaboração 
do conceituado maquilhador e 
cabeleireiro Pedro Freitas.

I P C A  D E S A F I A  E P A T V 
E M  C O N C U R S O 
G A S T R O N Ó M I C O

Implementar mais leguminosas nos pra-
tos da restauração portuguesa é a ideia 
do Professor Filipe Pereira, do IPCA (Instituto 
Politécnico do Cávado e Ave) que lançou, 
no dia 3 de março, o Concurso “Legumi-
nosas no Prato” aos alunos de 3º ano do 
Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria.

Esta iniciativa, que se estende também 
às escolas Profissional de Esposende e 
Profissional Infante D. Henrique, convida os 
alunos a criarem pratos onde as legumino-
sas têm o papel principal.

Na EPATV, a mesa de júri contemplava 
Filipe Pereira, docente do IPCA, Sandra 
Monteiro, Diretora Pedagógica da EPATV, 
e Paula Costa, docente da EPATV.

Filipe Pereira revelou que «não contava 
com estas ideias tão surpreendentes, es-
perava algo mais concetual e tradicional. 
Estas receitas serão depois reproduzidas 
num gabinete especializado e sensorial, 
para colocar ao dispor de consumidores 
reais.» O objetivo é aplicar esta dinâmica – 
utilização e avaliação nutritiva e financeira 
do uso das leguminosas – em restaurantes 
buffet/self service.

Os pratos, servidos pelo 3º ano do Curso 
Técnico de Restaurante/Bar, foram ad-
miravelmente variados e bem sucedidos: 
Cogumelo portobello recheado de legu-
minosas, com lágrima de feijão (Daniela 
Fernandes); Raviolis com recheio de 3 tipos 
de lentilhas, requeijão e mascarpone e 
pesto de ervilhas e amêndoas (Tiago Car-
valho); Croquetes de lentilhas, mozarela e 
maionese de azeitona (Ana Fernandes); 
Feijoada de vários feijões, com soja, legu-
mes e tofu fumado (Hugo Silva); Creme de 
abóbora com favas e tremoços (Juliana 
Correia); Hambúrguer de leguminosas em 
pão de farinha e água de ervilhas, com 
chips de batata doce (Pedro Mendes); 
Donuts com húmus (Rafaela Rodrigues); e 
Bulgur de leguminosas (Andreia Silva).

A avaliação, ao aspeto e ao sabor, 
deu a vitória aos Raviolis e ao Creme de 
abóbora, apurando estes alunos para a 
final.
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W O R K S H O P
“ N A I L  A R T ”

B O L A C H A  S O L I D Á R I A

M Ê S  D A  I N T E R N E T  S E G U R A

D O C E N T E S  R E U N I D O S
P E L A  C I D A D A N I A

As alunas do 3º ano do Curso 
de Esteticistas, Ana Silva, Diana 
Lopes, Iara Fernandes e Tatiana 
Alves iniciaram, a 9 de março, 
a sua PAP “Nail Art” com um 
workshop de nail art com a Nails-
tylist Sofia Carvalho.

Neste workshop foram de-
monstradas técnicas diversas e 
muito atuais como a técnica “Spi-
der”, “Wet and Wet” com recurso 
a gel paint, “Velvet “com recurso 
a pó de sereia e o “Espelhado”.

Foi uma manhã muito criativa, 
que cativou todas as formandas 
e as motivou para novas aborda-
gens à técnica de nail art.

No dia 08 de março, 
os voluntários da EPATV 
sentiram mais uma vez o 
apelo, vindo desta vez 
da Ucrânia e decidiram 
dar o seu tempo…. para 
mais uma “ Ajuda a Aju-
dar”.  O valor da venda 
da bolacha solidária 
auxiliou no apoio aos 
ucranianos que che-
gam ao nosso país.

No passado mês de fevereiro, no âmbito 
da celebração do mês da Internet Segura, 
os alunos da EPATV participaram em sessões 
sobre a temática, dinamizadas pela Escola 
Segura da GNR em parceria com o Centro 
Internet Segura e a Microsoft Portugal.

Nestas sessões, a agente Marta Gonçal-
ves alertou os alunos para a importância de 
um comportamento online seguro, forne-
cendo estratégias que permitam manter 
uma relação saudável com as redes sociais, 
evitar a dependência dos videojogos e 
manter a privacidade dos seus dados pes-
soais.

A coordenadora da EECE, Lúcia Lopes, acom-
panhada pela Diretora Pedagógica Sandra 
Monteiro e pelo Prof. Pedro Arantes partilharam, 
no dia 11 de março, a experiência de constru-
ção, monitorização e avaliação da Estratégia 
de Educação para a Cidadania da EPATV, no II 
Encontro Regional de Coordenadores da (EECE), 
dando continuidade ao trabalho de acompa-
nhamento da implementação da Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania, con-
substanciada no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 
julho e pelas portarias que o regulamentam.

Neste encontro, pretendeu-se criar momentos 
de reflexão partilhada, de debate e de defini-
ção de novos desafios por parte das escolas, em 
função das práticas atuais.

C U I D A R  D O  C A B E L O 
N A T U R A L  E  J U S T A M E N T E

Os alunos do segundo ano do Curso Técnico 
Profissional de Cabeleireiro e Esteticista da Escola 
Profissional Amar Terra Verde (EPATV) conheceram, 
no dia 9 de Março, uma nova forma de tratar os 
cabelos com produtos vegan e pautada pelo co-
mércio justo.

Tudo aconteceu numa sessão de esclarecimento 
e divulgação da Authentic Beauty Concept, uma 
marca criada por um conjunto de cabeleireiros para 
começar um novo caminho para a beleza autên-
tica, dinamizada pelos professores Nelson Costa e 
Maria José Falcão, com a participação de Nuno 
Santos.

O representante desta marca alemã, líder 
mundial de produtos vegetais, sustentou que a ABC 
(Authentic Beauty Concept) utiliza 98% de produtos 
naturais, não faz testes em animais e promove o 
comércio justo que beneficia os produtores, num 
forte compromisso de sustentabilidade, através da 
poupança de água, de energia e promoção de 
comportamentos saudáveis.

As embalagens — em PCR — são quase total-
mente recicláveis e os produtos Authentic Beauty 
Concept são formulados com uma combinação es-
pecial de extratos naturais purificados. Por exemplo, 
a gama de produtos Hydrate para cabelos secos 
contém extrato de manga e extrato de folha de 
manjericão. A manga é conhecida por ser rica em 
antioxidantes, vitaminas e minerais. O manjericão, 
por sua vez, pelas propriedades anti-inflamatórias. 

Este fator sustentável é cultivado pelos agricul-
tores da Iniciativa de Guar Sustentável (SGI), desde 
2017. O SGI promove práticas sustentáveis entre 
3.000 agricultores de guar em vinte aldeias nas 
regiões do Rajastão, Índia. Neste projeto, os agri-
cultores – 25% dos quais mulheres – são formados 
em sementes, cultivo e colheita de plantas guar da 
forma mais sustentável e produtiva, em condições 
de trabalho justas.

Authentic Beauty Concept consegue ser vegan 
em 28 das 31 fórmulas e continua a trabalhar para 
que as restantes três se tornem totalmente vegetais. 

Nuno Santos destacou o Champô Purificante, 
para todos os tipos de cabelo. A fórmula, com ex-
trato de arroz violeta de comércio justo, de origem 
no Sudeste Asiático, ajuda a absorver a gordura e as 
impurezas do cabelo e do couro cabeludo.

Esta sessão foi enriquecida com a demonstração 
presencial de produtos da ABC onde foi possível 
perceber as texturas e a componente aromática de 
todos os produtos de diversas gamas bem como as 
formas de aplicação e formas de atuação.

5554 ESCOLAESCOLA



R E D E S  S O C I A I S :  V A L O R I Z A  4 G  E L U C I D A

A L U N O S  S E R V E M  P R E S I D E N T E 
D A  R E P Ú B L I C A  N A  B T L

Nos dias 17 e 23 de Março, a EPATV recebeu 
Miguel Correia, especialista em Marketing, em par-
ceria com o Valoriza 4G de Amares. Estas sessões 
intituladas "Redes Sociais: Potencialidades, Riscos e 
Desafios" foram apresentadas aos alunos finalistas, 
que em breve irão entrar no mercado de trabalho e 
que passarão a utilizar estas ferramentas para além 
do seu carácter de entretenimento e lazer.

Como utilizar redes sociais a nosso favor na 
procura de emprego? Que cuidados devemos ter 
em conta com a nossa imagem profissional digital? 
Quais são as redes sociais mais adequadas de acor-
do com os meus objetivos profissionais? Que tipo 
de pegada digital deverei deixar para que o meu 
negócio próprio possa singrar? Quais os desafios e 
as oportunidades? Estas e outras questões foram 
expostas de forma a refletirmos sobre a importância 
das redes sociais como uma ferramenta ativa na 
empregabilidade.

Os alunos da Escola Profissional Amar Terra Verde tiveram a honra de servir o Pre-
sidente da República com diversas iguarias representativas do Norte, durante a sua 
visita, na inauguração da Bolsa de Turismo de Lisboa, no dia 16 de março.

Mais uma vez a EPATV foi convidada para dinamizar o espaço promocional da 
região de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), na 32ª edição da BTL, que 
decorreu entre 16 e 20 de março na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, após dois 
anos de interrupção por causa da pandemia.

Durante cinco dias um grupo de alunos, dos Cursos Técnico de Restaurante/Bar e 
Técnico de Cozinha/Pastelaria, acompanhados pelos professores Olga Martins e Ro-
dolfo Meléndrez, apoiaram as ações de promoção gastronómica e provas vínicas de 
Municípios que integram a Região Norte do país.

A edição deste ano da BTL contou com 1.400 expositores e cerca de 60 destinos. 
Nos dois primeiros dias, o evento destinou-se a profissionais e durante o fim de semana 
abriu as suas portas ao público final.

A renovação do convite pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal con-
firmou a “competência dos estudantes da EPATV e atribui-nos, a cada ano que passa, 
maior responsabilidade” – comentou Olga Martins.

Para a diretora dos cursos de restauração da EPATV, foi “uma experiência bastante 
enriquecedora a todos os níveis, especialmente cultural e técnico”, onde os alunos 
puderam contatar com as riquezas turísticas e gastronómicas do Norte de Portugal.

A BTL é um dos maiores eventos realizados em Portugal, ligados à promoção do 
turismo, gastronomia e produtos autóctones, visitado por inúmeros quase 80 mil cida-
dãos nacionais e estrangeiros, ou seja, um excelente escaparate da qualidade de 
formação na EPATV.

P R O P O S T A S  P A R A  O 
F U T U R O  D A  E U R O P A

Embaixadores juniores e 
membros do Clube Europeu 
da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) apro-
varam, no dia 15 de março, 
seis propostas para o futuro 
da Europa, numa sessão 
dinamizada pelo Europe 
Direct Minho.

A sessão, coordena-
da por Ricardo Sousa, do 
Europe Direct Minho, foi 
promovida pelos alunos em-
baixadores do projeto Escola 
Embaixadora do Parlamento 
Europeu e pelos membros 
do Clube Europeu da EPATV, 
que pretendem levar a 
União Europeia a todos os 
cidadãos, no âmbito da 
Conferência sobre desafios 
e prioridades da Europa que 
arrancou em 2021.

Os alunos da EPATV dei-
xaram as suas opiniões favo-
ráveis aos apoios à circula-
ção em bicicletas e criação 
de ciclovias, diminuição da 
criação intensiva de animais, 
estágios em empresas, com-
petências sociais dos jovens, 
referendos europeus e futura 
Constituição Europeia.

Ricardo Sousa agrade-
ceu a participação dos 
alunos da EPATV, deixando o 
voto de que estas propostas 
sejam concretizadas.

D I A  M U N D I A L  D O  S O N O
No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Sono, a 

EPATV, em articulação com a equipa de saúde escolar da 
UCC de Vila Verde, dinamizou sessões nas turmas sobre a 
temática.

Durante as sessões, a Enfermeira Catarina e a Enfermeira 
Loureça alertaram para a importância do sono e das boas 
práticas relacionadas com a higiene do sono, para o impacto 
dos comportamentos de risco e da dependência dos ecrãs 
no sono. O objetivo desta ação foi promover a literacia em 
saúde e estilos de vida saudáveis junto dos alunos.
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D I A  D A S  L Í N G U A S :  C E L E B R A R  O 
P O R T U G U Ê S ,  O  I N G L Ê S  E  O  F R A N C Ê S

A EPATV decorou-se a rigor, para celebrar 
as línguas portuguesa, inglesa e francesa, no 
dia 22 de março, com exposição de projetos 
do 3º ano do Curso Técnico de Cozinha/Paste-
laria e decoração da escola pelos alunos do 
CEF de Empregado de Restaurante/Bar.

A representar a língua portuguesa esteve 
em exposição uma mostra de trabalhos sobre 
"Os Lusíadas" e a "Mensagem" - uma atividade 
que consiste na divulgação de trabalhos reali-
zados pelos alunos (desde esculturas, pinturas 
ou construções) no âmbito do estudo da obra 
"Mensagem" de Fernando Pessoa. Esta integra-
-se na disciplina de português, fazendo a inter-
textualidade com a obra épica "Os Lusíadas", 
de Luís de Camões, destacando o tema dos 
descobrimentos.

Durante a manhã, as alunas dos Cursos 
de Esteticista e de Cabeleireiro executaram 
maquilhagens faciais e corporais e penteados 
artísticos de personalidades famosas francesas 
e americanas, reconhecidas internacionalmen-
te (tais como Mylène Farmer, Louane Emera, 
Vitaa, Laetitia Costa, Désirable, Ariana Grande, 
Kylie Jenner, Selena Gomez e Christine Ko). O 
objetivo resultou num jogo interativo – “Qui suis-
-je? ou Who am?” – onde as alunas visitaram 
as salas de aula para os colegas adivinharem 
as personagens caracterizadas, com a orienta-
ção dos professores Silvia Sá, Maria José Falcão 
e Nelson Costa.

Entretanto, no auditório da EPATV e para 
todos os cursos, decorreu um Quiz de História, 
Cultura e Língua Inglesa com 55 questões, 
animadas através da aplicação Kahoot. Rafael 
Dias e Bernardo Gonçalves, do Curso Técnico 
de Cozinha/Pastelaria, somaram mais de 36 mil 
pontos nesta prova dinamizada pelas profes-
soras Sandra Guedes, Raquel Pinto e Palmira 
Moreira. O Curso Técnico de Produção Metalo-
mecânica Variante Programação Maquinação 
conquistou 35 886 pontos e, em terceiro lugar, 
o Curso de Técnico Produção Metalomecâni-
ca terminou com 34 987 pontos. Os vencedores 
receberam um Kit pedagógico como prémio.

Da parte da tarde, os alunos assistiram 
ao filme, premiado no festival de Cinema de 
Cannes, “Les Misérables”, que transmitiu uma 
mensagem, que a todos sensibilizou, pela 
importância de respeitar os valores de cada 
um.

V I S I T A  D E  E S T U D O
A O  C I T E V E

Nos dias 3, 17, 21 e 22 de março, alunos dos 
cursos de Técnico de Produção Metalomecânica, 
Técnico de Refrigeração e Climatização, Técnico 
de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Design de 
Comunicação Gráfica, Técnico Eletrotecnia e Téc-
nico de Eletrónica, Automação e Computadores 
realizaram uma visita de estudo ao CITEVE - Centro 
Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 
Portugal - organização privada sem fins lucrativos, 
sediada em Vila Nova de Famalicão.

A visita iniciou-se com uma incursão pelos labo-
ratórios da estamparia digital, onde os alunos pu-
deram identificar as principais fases do processo da 
estamparia digital, reconhecer as principais opera-
ções de tratamento prévio e a sua importância no 
processo de estamparia. Tiveram, ainda, oportuni-
dade de participar em workshops onde puderam 
aplicar técnicas e processos de estamparia digital, 
com a criação de uma t-shirt personalizada. 

Posteriormente, os alunos agrupados participa-
ram na atividade, “Apresente a sua Ideia!”. Todas 
as ideias foram muito originais, sendo apresenta-
das, analisadas e avaliadas por um júri.

No período da tarde, foi fabricado um projeto 
criado pelo CITEVE, com recurso às impressoras 3D.

Esta atividade teve como objetivo o desen-
volvimento da criatividade, empreendedorismo e 
capacidade de debate e defesa de ideias inova-
doras.
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C L D S :  S E S S Ã O  D E  I D E I A S

Terminou, no dia 24 de março, o 
Clube de Ideias com a apresenta-
ção das melhores ideias de cada 
turma finalista da EPATV, a um júri 
constituído por vários empresários 
e empreendedores.

O grupo vencedor, "As Idealis-
tas", apresentou a ideia de uma 
app de marcações para empresas 
no ramo da Estética. 

Muitos parabéns a todos os alu-
nos que participaram com ideias 
tão interessantes e inovadoras!

E P A T V  É  E S C O L A 
P I S A  2 0 2 2

C O Z I N H E I R O S 
T R I U N F A M  N A S  
O L I M P Í A D A S  D E 
P O R T U G U Ê S

No dia 23 de março, entre as nove e as treze 
horas, na Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV), quarenta e oito alunos, do primeiro ano, 
de nove cursos profissionais e dois alunos do Curso 
Educação e Formação, realizaram o teste PISA 
2022, o que corresponde a uma taxa de participa-
ção de noventa e quatro por cento, valor muito 
acima da média nacional. 

De referir que o PISA – “Programme for Interna-
tional Student Assessment” , é desenvolvido pela 
Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico(OCDE), e pretende avaliar 
se os alunos de 15 anos (idade que corresponde 
ao final da escolaridade obrigatória, em muitos 
dos países participantes) estão preparados para 
enfrentarem os desafios da vida quotidiana. 

Na logística da aplicação do teste PISA 2022 
estiveram envolvidos os professores Carla Veloso, 
Maria de Fátima Pimenta, Palmira Moreira e Pedro 
Arantes, que, previamente, realizaram formação 
ministrada pelo Instituto de Avaliação Educativa 
(IAVE).

O teste PISA 2022 foi realizado numa plata-
forma digital disponibilizada pelo IAVE e estava 
dividido em dois momentos. No primeiro, os alunos 
foram avaliados nos três domínios (matemática, 
leitura e ciências), através de dois cadernos, 
cada um com duração de sessenta minutos. No 
segundo momento, os alunos responderam a dois 
questionários, um sobre as suas vivências e outro 
sobre a literacia económica, com a duração de 
quarenta e cinco minutos. 

Esta foi uma atividade enriquecedora para os 
alunos da EPATV!

Miguel Barbosa e Rafael Dias do 1º ano do 
Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria arrebataram 
o primeiro lugar nas Olimpíadas de Português, rea-
lizadas no dia 24 de março, na EPATV.

O segundo lugar foi para a dupla Beatriz Brito 
e Rafael Costa, do 1º ano do Curso Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computadores.

Trinta e seis alunos dos diferentes cursos parti-
ciparam em mais uma edição das Olimpíadas de 
Português, uma prova que começou com a caça 
ao erro numa frase, através de vinte perguntas, e 
prosseguiu com igual número de questões sobre 
ditados populares e provérbios, Gramática, Texto 
narrativo, Texto dramático, Texto poético e Auto-
res portugueses, num total de 140 respostas.

Estas Olimpíadas foram dinamizadas pelo Gru-
po Disciplinar de Português que inclui os professo-
res Marco Alves, Carla Veloso, Sandra Guedes e 
Daniela Matos.
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A M Á L I A :  D I S C O S  D O  M U N D O 
E M  E X P O S I Ç Ã O

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPA-
TV) teve o privilégio de acolher, durante o mês 
de abril, uma exposição discográfica de Amália 
Rodrigues que retrata o seu percurso artístico 
desde o primeiro disco, de 1945, até ao último, 
editado em 1990.

Com entrada livre, a exposição organizada 
pela Tradisom teve por tema “Sinais de uma 
vida nos sulcos do vinil” e mostrou a universali-
dade do percurso da grande cantora portugue-
sa expondo capas e alguns dos seus discos de 
vinil editados por todo o mundo e recolhidos por 
José Moças.

Na abertura da mostra, o Diretor da Escola, 
João Luís Nogueira, desejou que a mesma “des-
perte a sensibilidade dos alunos para o trajeto 
da artista que mais projetou Portugal mundial-
mente e foi uma cidadã solidária, protegendo 
muitos portugueses que, antes do 25 de abril, 
foram vítimas da perseguição da PIDE”.

Comissariada por José Moças, a exposição 
era composta por treze painéis com capas 
dos discos e descrições biográficas da grande 
cantora portuguesa e João Luís Nogueira não 
esqueceu o “privilégio que constitui receber 
uma mostra que tem um caráter único”.

Por sua vez, José Moças sublinhou o facto de 
Amália ter atuado nos maiores palcos mundiais, 
daí resultando a edição de discos por todos os 
continentes atingindo mais de seis centenas de 
registos fonográficos de que a exposição desta-
cou as edições mais significativas.

O líder da Tradisom — que se dedica à 
edição, estudo e divulgação de música tradi-
cional portuguesa — lembrou Ramiro Guinazu, 
um jovem argentino “apaixonado pela obra 
de Amália Rodrigues, a maior voz da história da 
música portuguesa”, e que partilha consigo a 
autoria dos textos da exposição.

W O R K S H O P  D E   M A Q U I L H A G E M

P O R T O :  V I S I T A  M U L T I D I S C I P L I N A R

 No dia 25 de março, as alunas do 3º 
ano do Curso de Esteticista assistiram a 
um workshop de maquilhagem com a 
Make Up Artist Beatriz Peixoto, dando se-
guimento à PAP “Amo o meu Planeta” 
do grupo das alunas Cristiana Correia, 
Juliana da Silva e Stefanie Machado.

Aceitarmo-nos como somos é cru-
cial, mas todos sabemos o empodera-
mento que a maquilhagem nos dá.

Relativamente à maquilhagem, não 
importa só respeitar o embalamento, 
nem os princípios ativos, mas sobretudo 
perceber as condições de extração dos 
mesmos. Hoje, atentos à necessidade 
de respeitarmos o nosso planeta, tra-
balhamos cada vez mais com produtos 
naturais, não testados em animais e 
com embalagens recicláveis.

No dia 25 de março, as turmas do segundo ano, dos 
cursos de Esteticista, Cabeleireiro, Animador Sociocultural 
e Multimédia, realizaram uma visita de estudo à Póvoa de 
Varzim e a Vila Nova de Gaia. Durante a manhã, no Cine 
Teatro da Póvoa de Varzim assistiram à peça de teatro 
“Os Maias”, partilharam o almoço na praia Redonda e, 
da parte da tarde, visitaram o Parque Biológico de Gaia.

A encenação de “Os Maias” de Eça de Queirós, 
adaptada pela companhia ETCetera Teatro, possibilitou 
a consolidação de conteúdos adquiridos na disciplina de 
português. Sobressaiu a crítica do autor à sociedade lis-
boeta dos finais do séc. XIX, expondo as suas fragilidades 
através dos episódios da vida romântica protagonizados 
pelos elementos da família Maia. 

No Parque Biológico de Gaia os alunos tiveram 
oportunidade de realizar um percurso de 3 km, onde 
descobriam a biodiversidade, fauna e flora da região. 
Foi com bastante entusiasmo que os alunos observa-
ram os animais, principalmente as lontras e as águias. O 
Parque Biológico de Gaia é um centro permanente de 
educação ambiental que dá a conhecer os ecossiste-
mas da região.  Para além do papel de sensibilização 
para a importância da conservação da vida selvagem, 
o parque também recebe animais para tratar e devolver 
à natureza, no Centro de Recuperação de Fauna e Flora 
do Parque Biológico de Gaia.

A sensibilização ambiental dos alunos tem como 
principais objetivos informar e esclarecer sobre a necessi-
dade da proteção do Ambiente, responsabilizar e tornar 
cidadãos ativos na proteção dos valores naturais.
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E S C O L A  A B E R T A  2 0 2 2

A EPATV abriu as portas à co-
munidade nos dias 30 de março 
e 1 de abril.

Alunos da Escola Básica de 
Prado, Escola Básica de Moure, 
Escola Básica de Ribeira do Nei-
va, Escola Básica de Vila Verde 
e Escola Básica Monsenhor Elísio 
Araújo visitaram as instalações 
da EPATV para conhecer a 
Oferta Formativa do próximo 
ano letivo.

O contacto com o testemu-
nho de alunos e de professores é 
uma experiência muito impor-
tante na escolha do curso e da 
escola.

P A R L A M E N T O  J O V E M : 
" F A K E  N E W S "

V I S I T A  À 
E X P O C O S M É T I C A

A temática do Parlamento Jovem deste ano letivo era 
“Fake News – O impacto da desinformação na democracia”. 
A EPATV não poderia ficar indiferente a uma temática tão 
atual e pertinente para os nossos jovens. Assim, foram desen-
volvidas várias sessões de esclarecimento, eleitos os elemen-
tos a deputados e definidas as medidas a apresentarem na 
sessão distrital, a realizar em Braga. 

Assim, foi com entusiasmo e convicção que, no dia 29 de 
março, os alunos do 2º ano do curso Técnico de Cozinha/Pas-
telaria - Ana Sousa, Daniel Ribeiro e Josué Barros, os deputa-
dos da EPATV - defenderam na sessão distrital do Parlamento 
Jovem as seguintes medidas:

1. Criar sessões de esclarecimento, obrigatórias a partir 
do 3º ciclo, para ajudar os mais jovens a identificar as fake 
news;

2. Incentivar os jovens à participação na vida política 
compreendendo valores e ideologias do sistema democráti-
co, através de ações em grupos de jovens dinamizadas pelas 
juntas de freguesia criando maior proximidade com o sistema 
de democracia;

3. Desenvolver mecanismos numa aplicação capazes 
de identificar as fake news.

Um dia repleto de muita interação resultando numa 
experiência enriquecedora de partilha e de contra-argumen-
tação, desenvolvendo cada vez mais uma consciência de 
participação cívica e democrática!

No dia 4 de abril, as turmas do 1º e 2º anos 
do curso de Cabeleireiro, e o 1º,2º e 3º anos 
do curso de Estética realizaram uma visita de 
estudo à Expocosmética.

A maior feira da Península Ibérica de beleza 
voltou a Matosinhos, pela 25ª edição, com 160 
expositores de produtos, tecnologias e novas 
tendências na área da estética, sob o lema 
“Back to Essencial”.

Os alunos tiveram oportunidade de visitar 
os expositores das várias marcas de produtos, 
utensílios, aparatologia capilares e cosméti-
cos.  Conheceram novas formas de tratamen-
tos corporais inovadores, assistiram a vários 
workshops de maquilhagem, manicura, corte, 
penteados e madeixas.  No final do dia assisti-
ram a desfiles temáticos.

Os alunos gostaram muito deste contacto 
presencial com os produtos, técnicas e pro-
fissionais, considerando uma oportunidade 
excelente de partilha de saberes.
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C I M  C Á V A D O :  O F I C I N A S
D E  V O Z  E  P E R C U S S Ã O

No âmbito do Projeto Língua, da 
CIM Cávado, a EPATV recebeu, no 
dia 5 de abril, a primeira ronda de 
Oficinas de Voz e Percussão, dina-
mizadas por Maria Mata (música e 
professora de voz e teatro) e André 
Nunes (músico e professor de percus-
são).

Nestas sessões, os alunos de CEF 
de Empregado de Restaurante/
Bar, dos cursos Técnicos de Design, 
Técnicos de Multimédia e Animador 
Sociocultural, aprenderam a expres-
sar-se vocal e fisicamente, através de 
técnicas dinâmicas e libertadoras.

Este é um projeto de co-criação 
artística de qualidade promovendo 
as competências pessoais, sociais 
e culturais dos participantes com o 
objetivo de promover atitudes trans-
formadoras das relações com base 
em valores positivos, como a parti-
cipação, autonomia, compromisso, 
cooperação, respeito, criatividade, 
imaginação e capacidade de con-
cretização.

C L D S :  O  P R Ó X I M O  P A S S O  É 
U M  E S T Á G I O  E R A S M U S + ?

Os alunos finalistas da Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV) foram convidados, no dia 5 de abril, a fazer um Estágio 
Erasmus + que lhes pode abrir portas ao seu futuro profissional e a 
novas oportunidades.

O desafio foi lançado por José Filipe Costa, da Agência Na-
cional para a Gestão do Programa ERASMUS+ (Erasmus+ Juventu-
de em Ação), numa palestra-debate sobre o Corpo Europeu de 
Solidariedade (CES), numa iniciativa protagonizada pelo Contra-
tos Local de Desenvolvimento Social de quarta Geração" (CLD-
S-4G) que promove a inclusão social dos cidadãos, através de 
ações em parceria, por forma a combater a pobreza persistente 
e a exclusão social.

O programa do CLDS 4G Vila Verde têm por base o emprego, 
formação e qualificação, e é promovido pela Casa do Povo da 
Ribeira do Neiva (CPRN), acreditada com o Selo de Qualidade 
do Corpo Europeu de Solidariedade (CES).

Este selo certifica que a CPRN reúne as condições necessárias 
para que os jovens possam participar em atividades de solida-
riedade (voluntariado, estágios e/ou emprego), de acordo e em 
cumprimento com os princípios e objetivos do Corpo Europeu de 
Solidariedade.

Perante o grande auditório cheio, José Costa trouxe a expe-
riência vivida pelo jovem Filipe Rocha, durante quase um ano no 
Sul de França, num Centro de Atividades de Tempos livres para 
crianças e adolescentes.

A sessão, coordenada por Maria João Pereira e Paulo Guima-
rães, técnicos do CLDS de Vila Verde, mostrou aos finalistas da 
EPATV que um estágio Erasmus + é “uma boa oportunidade, nes-
ta fase das suas vidas, um tempo de enorme aprendizagem, de 
enriquecimento pessoal e profissional que as empresas modernas 
tanto apreciam”.

Filipe Rocha apresentou um filme sobre o seu estágio no Sul 
de França, onde teve direito ao pagamento das viagens de ida 
e volta, subsídio de alimentação e uma quantia mensal para 
pequenas despesas pessoais (pocket money).

Ao fim deste estágio Erasmus +, conseguiu um emprego a que 
teve de renunciar por causa da COVID e indicou o site www.
europasolidaria.pt/pt/, para que os finalistas da EPATV possam 
saber mais, concluindo que nestes estágios “reforçamos a nossa 
autoestima, obtemos uma vasta rede de contatos, mais conhe-
cimentos e ajudamos-nos tanto ou mais a nós próprios que aos 
outros”.

A sessão encerrou com a apresentação de uma empresa que 
está aberta a estágios profissionais, a DST, com sede em Braga, a 
cargo de Alexandra Monteiro.
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P I N T A R  A  P Á S C O A : 
I N A U G U R A Ç Ã O  D A  X I V  E D I Ç Ã O

A EPATV e o Município de Vila Ver-
de inauguraram, no dia 6 de abril, a 
exposição Pintar a Páscoa - uma tradi-
ção tão presente na comunidade vila-
verdense. Estiveram presentes o Diretor 
Geral da EPATV, João Luís Nogueira, a 
Presidente da Câmara Municipal, Júlia 
Fernandes, o Diretor do Agrupamen-
to de Escolas de Vila Verde, António 
Rodrigues, o Presidente da Junta, José 
Faria, os Vereadores José Lopes, Patrí-
cio Araújo, Michele Alves e as Diretoras 
Pedagógica e Financeira da EPATV, 
Sandra Monteiro e Aurélia Barros.

Esta XIV edição esteve presente nos 
Jardins do Município até ao dia 1 de 
maio e contou com as obras dos alu-
nos e docentes da EPATV e de outras 
escolas do concelho, de utentes e co-
laboradores de vários lares, instituições 
e associações locais.

Em apresentação, estiveram mais 
de 40 ovos de diferentes tamanhos, 
materiais, tonalidades e motivos, des-
tacando-se a criatividade e a diversi-
dade.

Os visitantes da exposição puderam 
ainda eleger o ovo vencedor, através 
de votação no local.

E S C O L A S  P R O F I S S I O N A I S  D A 
B U L G Á R I A  E  H U N G R I A  V I S I T A M  E P A T V

C A V I :  I N C L U I R  A L U N O S  C O M 
N E C E S S I D A D E S  E S P E C I A I S

Decorreu, no 6 de abril, uma visita 
à EPATV por parte de um grupo de 
14 professores da Bulgária e Hun-
gria, das escolas "Vocational School 
of Tourism “Prof. Dr. Asen Zlatarov" 
(Bulgária) e "Közép-magyarországi 
Agrárszakképzési Centrum" (Hungria), 
promovida pela Braga Mob.

Os participantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer as instalações 
da escola, assim como a sua ativida-
de, com especial enfoque nos servi-
ços de restaurante/bar e de cozinha/
pastelaria, áreas fortes destas escolas 
profissionais visitantes. Durante a 
visita, houve, ainda, espaço para 
partilha de ideias e de práticas com 
os professores destas áreas técnicas.

Como escola inclusiva que é, a EPATV acolheu, 
no dia 6 de abril, quatro sessões sobre a “inclu-
são de estudantes com necessidades especiais”, 
dinamizadas por Aida Ferreira, Carla Pereira e Ana 
Braga, do CAVI — Pais em rede.

Foi a segunda etapa de um programa do Cen-
tro de Apoio à Vida Independente (CAVI) direcio-
nado para as Escolas - um projeto cofinanciado 
pela União Europeia, com duração de três anos, 
para apoiar pessoas com deficiência ou incapa-
cidade, maiores de 18 anos, para que possam 
integrar a vida na comunidade.

Estas palestras apontaram para a necessidade 
de desenvolver ações de inclusão nas áreas dos 
cuidados pessoais, participação e cidadania, 
apoio nas deslocações, assistência doméstica, na 
cultura, lazer, desporto e procura ativa de empre-
go.

A Pais em Rede formaliza-se, a 5 de novembro 
de 2008, a partir de um grupo de mães liderado 
por Luísa Beltrão, que queriam mudar a socie-
dade, lutando pela inclusão dos seus filhos com 
deficiência, porque perceberam a importância de 
se apoiarem mutuamente.

Com núcleos em Braga, Guimarães, Barcelos 
e mais recentemente em Ponte de Lima, o Centro 
de Apoio à Vida Independente da Associação 
Pais-em-Rede tem já uma longa lista de espera de 
destinatários a quererem usufruir de apoio.
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E P A T V  R E S S U S C I T A  A  A L E G R I A 
D O  C O M P A S S O  P A S C A L

As seis cruzes do Compasso de Vila Verde 
- levadas por alunos, professores, colabora-
dores e direção da EPATV - semearam lágri-
mas de emoção, ressuscitaram a alegria da 
Páscoa e libertaram o perfume das flores às 
portas das casas de milhares de vilaverden-
ses, unidos às suas instituições, no desfile final 
de um dia inteiro e limpo, entre o quartel dos 
Bombeiros Voluntários e a Igreja matriz.

Após dois anos de pandemia, o dia 17 
de abril. uma das mais genuínas tradições 
do Minho, que se receava amortecida pela 
ausência, ressuscitou sob a liderança da 
EPATV em total comunhão com a paróquia 
e o Padre Artur Gonçalves.

A EPATV demonstrou desde Quinta-feira 
Santa até ao Domingo de Páscoa que é 
mais que uma escola, é um projeto de vida 
com paixão, levando a todos os vilaverden-
ses a mensagem da alegria pascal e deixan-
do uma recordação em cada casa.

Na Quinta-feira Santa, houve participa-
ção ativa na cerimónia do Lava-pés, uma 
Eucaristia solenizada pelo Grupo Coral da 
Paróquia e pelo dueto Ensemble Risoleto 
(Silvia Pinto e João Paulo Ribeiro).

O Domingo de Páscoa começou de 
manhã cedo, na Igreja velha, com desfile 
das seis cruzes até à Igreja Matriz, onde foi 
celebrada a Eucaristia, acompanhada pela 
Banda Musical de Aboim da Nóbrega que 

P A L E S T R A :  C A N N A B I S  “ É 
M A I O R  A M E A Ç A  A O S  J O V E N S ”

Mais que a Cocaína ou heroína, a 
Cannabis constitui hoje a maior preocu-
pação devido à expansão do seu consu-
mo entre os jovens — assegurou, no dia 
8 de abril, Luís Coelho, no auditório da 
EPATV.

Este Psicólogo Clínico do Centro de 
Respostas Integradas (CRI) de Braga, do 
Instituto da Droga e da Toxicodependên-
cia, falava, durante uma palestra desti-
nada aos alunos da EPATV, numa ação 
integrada no Programa de Ação para a 
sensibilização e intervenção nas Toxico-
dependências, no contexto da Formação 
profissional.

Luís Coelho alertou os jovens que “não 
há nenhuma droga mais grave que a ou-
tra” e “não nos transformam em absoluta-
mente nada e têm efeitos muito nega-
tivos na nossa vida psicológica, sexual e 
neurológica”.

Surpreendentemente, ou talvez não, 
este técnico do CRI do IDT destacou que 
o consumo de Cannabis é o mais preocu-
pante entre os jovens. "Ninguém vai preso, 
mas se for apanhado a consumir vai para 
tratamento durante um ano, pelo menos”.

O consumo de cannabis é “cinco 
vezes pior que a nicotina” — assegurou 
Luís Coelho e, nos últimos anos, “o número 
de consultas de jovens com problemas de 
consumo de cannabis cresceu exponen-
cialmente”.

Acresce que os “efeitos negativos são 
semelhantes aos das chamadas drogas 
pesadas (heroína e cocaína), em termos 
de cancro, pulmões e sistema imunitário”, 
sem esquecer a possibilidade de psicose 
para toda a vida.

Este programa insere-se na estratégia 
da União Europeia de luta contra a droga 
e outras dependências, como a do jogo 
que crescem de forma exponencial nos 
últimos anos.
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animou durante todo o dia as ruas de Vila 
Verde, sob o comando do Maestro Duarte 
Carvalhosa.

Foram mordomos João Luís Nogueira 
(Diretor Geral), Paula Fernandes (Assessora 
da Direção), Sandra Monteiro (Diretora Pe-
dagógica), Aurélia Barros (Diretora Financei-
ra), Ana Luís Nogueira (Coordenadora do 
Departamento de Comunicação e Imagem) 
e Rosa Vieira (Coordenadora do Centro 
Qualifica). 

As refeições foram servidas por uma 
equipa de doze alunos dos Cursos Técnico 
de Cozinha/Pastelaria e Técnico de Restau-
rante/Bar, coordenados por António Igreja, 
Miguel Lopes, Nuno Silva, Américo Silva 
e Andreia Silva, que receberam especial 
bênção do Padre Artur Gonçalves: “estava 
tudo tão saboroso e bonito que, se não fosse 
a nossa fome, nem lhe tocávamos para não 
estragar”.

Percorridas todas as ruas de Vila Verde, 
as Cruzes voltaram à EPATV e encaminha-
ram-se para o quartel dos Bombeiros Volun-
tários, recolhendo  na Igreja Matriz.

João Luís Nogueira, Diretor Geral da 
EPATV, era um homem feliz porque a EPATV 
conseguiu “fazer acontecer o anúncio da 
Ressurreição, através do empenho dos seus 
professores, colaboradores e alunos”.

Antes de agradecer ao Padre Artur, aos 
presidentes dos Compassos, à Banda de 
Aboim da Nóbrega e anunciar a sessão 
de fogo de artifício final, o Diretor Geral da 
EPATV concluiu: “estamos muito orgulhosos 
daquilo que fizemos hoje, com paixão e 
alegria. Muito obrigado por terem confiado 
na nossa Escola”.

O Padre Artur destacou o trabalho dos 
alunos e professores da EPATV porque “todos 
colaboraram de forma voluntária” demons-
trando que ela prepara os jovens para 
“outros valores para além das competências 
profissionais”. “Hoje acredito que muitos 
sacerdotes gostavam de estar aqui. Tenho 
muito orgulho em vós” — concluiu o pároco 
de Vila Verde.
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Cassandra Monteiro
Curso Técnico de Esteticista

Lisandra Pimentel
Curso Técnico de Esteticista

Quando era mais pequena, no dia de carnaval, levavam todos os 
alunos até ao pátio da escola onde era interpretado “el ball de l’ossa” 
(a dança do urso).  Este pequeno espetáculo de teatro e dança popu-
lar em torno de uma caça ao urso, que acontece na segunda-feira de 
Carnaval, é representado por personagens típicos da época e da vida 
rural andorrana. Os principais intervenientes são os dallaires (campone-
ses), o chef (chefe dos dallaires), o dono e a dona (senhores das terras), 
os caçadores e o urso. O espetáculo começa na praça da cidade, 
onde o chefe contrata um grupo de jovens para trabalhar no campo.

Entretanto, sob um pinheiro, os camponeses reúnem-se e cantam 
velhas canções folclóricas como "A desgraça d’un pobre home" e "Se-
game-la arran".

Quando os camponeses chegam num “carretel” (carro de bois) 
com um lanche, os meninos começam a assediar a senhora, que se de-
fende como pode. De repente, um rugido feroz interrompe a folia e um 
urso aparece, destruindo tudo o que encontra. Assustados, os campo-
neses e os jovens vão até à aldeia pedir ajuda aos caçadores, que logo 
chegam e abatem a fera, a qual até então não parava de dançar. Por 
fim, chegam o os senhores das terras que distribuem um saco de dinhei-
ro aos presentes, como recompensa, e todos cantam a canção “Eixa 
nit hem mort la ruca” (Naquela noite matamos o burro).

Tenho também na memória que a minha família costumava prepa-
rar “escudella” nos dias festivos. É um prato tradicional servido numa 
tigela. Consiste num cozido apetitoso de diversas carnes andorranas, 
cujo caldo se mistura com massa, gão de bico e hortaliças.•

Em Grenoble, a minha família celebrava La Chandeleur, um feria-
do cristão tradicional que é comemorado a 2 de fevereiro, também 
conhecido como o dia de comer crepes. Celebra-se 40 dias após o 
nascimento de Cristo, representando a apresentação de Jesus no Tem-
plo de Jerusalém.

Considerada uma iguaria, a “galette des rois” é um bolo típico, par-
tilhado no 6 de janeiro, dia da epifania, que simboliza a apresentação 
do Menino Jesus aos Réis. A temporada de “galette des rois” começa 
12 dias depois do Natal e termina no Mardi Gras (Terça-feira gorda).

É tradição também a Festa nacional francesa, dia da Bastilha, um 
feriado nacional francês celebrado anualmente a 14 de julho em me-
mória ao episódio histórico da tomada da Bastilha, em 1789, marcando 
o caráter popular da revolução francesa. Nesse dia há muito fogo de 
artifício. •

Gustavo Nogueira
Curso Técnico de Multimédia

São Paulo é uma das cidades brasileiras com maior 
influência europeia, destacando-se a forte influência 
portuguesa, italiana, francesa, alemã e ainda a influên-
cia japonesa e africana. São Paulo tem bairros e cidades 
fundadas por imigrantes, como por exemplo, a cidade de 
Holambra (holandeses), Sud Mennucci (italianos e suíços) e 
Bastos (japoneses).

O estado paulista exibe uma grande variedade de 
culturas, sotaques e tradições, refletindo-se na gastronomia. 
A grastronomia paulista apresenta aspetos diferenciados 
entre a capital, o litoral e o interior. Claramente influencia-
da pelo mar, a culinária praiana abusa de elementos da 
cultura portuguesa, tais como os bolinhos, as caldeiradas, 
os ensopados.

Eu costumava deliciar-me com alguns pratos típicos 
como o Afogado, as Coxinhas, o Virado à Paulista, e, como 

sobremesa, o Brigadeiro, o Sagu e a Paçoca de Amendoim.
Em São Paulo respiramos futebol, uma vez que São Paulo 

é a casa de cinco das maiores equipas de futebol no Brasil: 
Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo. A 
rivalidade entre as equipas é uma marca do estado. Além 
disso, tem a liga de futebol mais antiga no Brasil, sendo 
realizada ininterruptamente desde 1902, o Campeonato 
Paulista de Futebol.

A cidade onde nasci é pródiga em festas típicas e regio-
nais muito conhecidas. Lembro-me principalmente da Festa 
do Peão de Boiadeiro, uma espécie de rodeio com muita 
música country; do Festival do Morango de Monte Alegre 
do Sul; do Circuito de Festas Italianas, um evento gastronó-
mico que ocorre em junho; e da tradicional Corrida Interna-
cional de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezem-
bro, na capital paulista.•

Tradições 
Estado de São Paulo

Leonardo Nascimento
Curso Técnico de Mecatrónica

A minha Cidade natal é o Rio de Janeiro, a segunda cidade mais 
populosa do Brasil e tem uma das 7 maravilhas do mundo, que é o 
Cristo Redentor.

No Rio de Janeiro temos muitas festas e costumes, sendo que a 
principal é o Carnaval, festejado durante uma semana, no entanto, 
começámos a comemorar a folia carnavalesca bem antes da data ofi-
cial. É considerado o maior e melhor Carnaval do mundo, vêm pessoas 
de todo o globo para curtir nosso Carnaval.

Como sou proveniente de uma das tantas favelas do Rio de Janeiro, 
tinha o costume de ir aos bailes de favela que, apesar de serem organi-
zados por criminosos, são das poucas festas acessíveis para nós favela-
dos, pois não temos condições de ir a bares, discotecas ou outro tipo 
de eventos. Estes bailes são festas feitas na favela com inúmeras caixas 
gigantescas de som, com comida, bebida, praticamente tudo gratuito.

Aos fins de semana era costume comer um churrasquinho, escutar 
um pagode e, no fim do dia, jogar futebol para relaxar. •

Tradições 
Rio de Janeiro
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Wythallo Neves
Curso Técnico de Mecatrónica

Nasci em Brejinho de Nazaré Tocantins, na região Norte do Brasil. 
Tem uma cultura vasta, rica e muito influenciada pelos indígenas, euro-
peus e africanos, bem como pelos migrantes.

Por ser uma região com uma população bastante miscigenada, o 
Norte possui grande diversidade de manifestações culturais, como cer-
tos costumes, crenças, festas populares, culinária e dança.

A região Norte Brasileira é constituída pelos estados do Acre, Ama-
pá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e o estado do Tocantins que 
é meu estado natal, onde existe uma grande diversidade cultural. É 
um dos estados que abriga grande parte da população quilombola 
brasileira e que ainda pratica parte da sua cultura, por exemplo, a 
“capoeira”. 

A festa do Vaqueiro também é uma ação bem tradicional no meu 
estado, onde vários fiéis, vaqueiros e fazendeiros das regiões vizinhas se 
juntam numa passeata de animais, para celebrar e orar para a nossa 
santa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Durante três dias, após o 
encerramento da missa, são realizadas festas de rodeio, vaquejada e 
shows de cantores nacionais.

Recordo o Círio de Nazaré, uma manifestação religiosa católica em 
devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre na capital de Belém, 
no estado do Pará, em Macapá, capital do estado do Amapá, e em Rio 
Branco, capital do estado do Acre. 

Em outubro, milhares de fiéis caminham quilómetros em ruas enfeita-
das carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O percurso 
é realizado da catedral de Belém até à Praça Santuário de Nazaré, 
onde a imagem permanece por um período de quinze dias.

Em 2004, o Círio de Nazaré passou a constar do registo de Patrimó-
nio Cultural de Natureza Imaterial do Instituto do Património Histórico e 
Artístico Nacional (IPAM).

São também tradicionais as festas juninas, nas quais se comemoram 
os três santos populares: Santo António, São Pedro e São João. A origem 
da festa junina é pagã, visto que as festas que deram origem à festa 
junina homenageavam deuses da natureza e da fertilidade, pedindo 
fartura nas safras, pois era na altura do mês de junho que começava o 
período da colheita de grãos.

Na região Norte comemora-se também outra festa, o Bumba meu Boi, 
considerado património cultural do Brasil pelo IPAM. Tem origem na lenda, 
segundo a qual um homem (Pai Francisco) teria matado o melhor boi do 
patrão a fim de saciar o desejo da sua mulher (Mãe Catarina), que estava 
grávida e com vontade de comer a língua do animal. Ao descobrir o mo-
tivo da morte do seu animal preferido, o patrão chamou um padre e um 
pajé para reanimar o boi, que acaba por volta a viver.

Relativamente à culinária da região Norte era costume comer o Pato 
no Tucupi, uma receita oriunda do estado do Pará, preparada à base do 
caldo da mandioca e do jambu, erva típica da região.

Não consigo esquecer os sabores que me levam de volta a Brejinho. 
Todos deviam experimentar as feijoadas e o feijão tropeiro, a farofa de 
picanha, o pirão de peixe.

Tenho boas recordações dos meus familiares a contar histórias. Foi assim 
que tive conhecimento das lendas do Saci-pererê, do boto, da mula sem 
cabeça, entre outras.

A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha de cor 
preta ou marrom, que em lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. A 
mula possui ferraduras de aço ou prata e relincha tão alto que se ouve 
a muitos metros de distância. Também é comum ouvir o animal a soluçar 
como um ser humano. Diz que a mula costuma correr pelas matas e cam-
pos, assustando pessoas e animais.

Uma das lendas mais conhecidos no Brasil, o Saci-pererê, ou simples-
mente saci, é um menino negro de uma perna só, muito travesso, que 
fuma cachimbo e carrega uma carapuça ou gorro vermelho que lhe con-
cede poderes mágicos.

A lenda do boto conta a história de um boto que durante a noite se 
transforma em homem. Ele veste-se de branco e usa um chapéu para es-
conder o seu nariz na cabeça. Seduz mulheres para passeios e engravida-
-as. Essa lenda é contada para justificar o facto de algumas moças solteiras 
aparecerem grávidas. •

Tiago Procopio
Curso Técnico de Multimédia

Recordo-me essencialmente do “Mardi gras”, que ocorre 47 dias 
antes da Páscoa. Nesse dia, todos os excessos são permitidos, é possível 
comer muito e tudo com muita gordura. Na escola também usamos 
disfarces. Depois, no dia de Páscoa (Paque), quando acordamos temos 
de procurar os ovos pela casa que foram escondidos pelos nossos pais. 
Tenho muitas saudades de comer o “Gallete des roi”. Quem tiver a sorte 
de encontrar o brinde nele escondido, torna-se rei.

O “Poisson d´avril” é outra tradição que me marcou bastante por ser 
divertida. Nesse dia, recortamos um papel em forma de peixe, no qual 
escrevemos piadas, e colamos nas costas das pessoas. •
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  1O projecto pedagógico 
das Universidades populares 
no Portugal das primeiras 
décadas do século XX. O 
exemplo da Academia 
de Estudos Livres disponí-
vel em http://hdl.handle.
net/10451/4036.

 2Educação e forma-
ção de adultos: políticas, 
práticas e investigação 
disponível em  https://
digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bits-
tream/10316.2/2797/9/Edu-
cacaoeFormacaodeAdultos.
pdf?ln=pt-pt pp.21-28.

  3Idem.
 4Recomendação para 

uma política de Educação 
e Formação de Adultos- 
Recomendação n.º 2/2019 
do Conselho Nacional de 
Educação.

Tradição, 
mudança e 
transformação 
em Educação de Adultos

Segundo Carmo Gomes 
precisamos assentar ideias 
em 4 pilares: 

1

•

•

•
•
•
•

2
3

4

O que se pretende? 

Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica

A educação de adultos na sua componente 
formal e não formal é um campo vasto e não 
novo em Portugal. “Nas décadas finais do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX o tema 
da educação popular entra na ordem do dia, 
associado à “descoberta” dos elevados índices 
de analfabetismo da população portuguesa e 
à assunção, por parte do republicanismo e da 
maçonaria, de um projecto alternativo de formação 
do cidadão, na sua luta pelo derrube da monarquia 
e pela construção da ambicionada sociedade 
«nova». Para o combate ao analfabetismo assistimos, 
então, à proliferação de iniciativas várias, ao mesmo 
tempo que surgem diversas instituições vocacionadas 
para a educação permanente de adultos, as quais 
assumem as designações de Universidades Livres ou 
Universidades Populares e que conhecem também 
alguma difusão no período” (Joaquim Pintassilgo)1.

No entanto, como refere Licínio Lima (2011)2 “(…) 
creio que em termos de orientações dominantes de 
política educativa, cedo passamos de uma situação 
em que a educação não servia para nada, para 
um contexto de elogio hiperbólico das propriedades 
salvíficas da formação, das competências e 
das habilidades para a empregabilidade, a 
competitividade e a adaptação ao trabalho no novo 
capitalismo”.

Os anos 70 foram fortíssimos na reflexão sobre 
esta temática: “Iniciava-se, em Portugal, uma 
reflexão sistemática, ainda que à nossa escala, em 
torno da Educação de Adultos, através de duas 
vias diferenciadas e, em ambos os casos, de forma 
tentativa e relativamente pouco expressiva. Por um 
lado, trabalhos de carácter técnico, por exemplo 
no quadro de estudos elaborados pela Direcção-
Geral de Educação de Adultos, designadamente 
em contexto de preparação do Plano Nacional 
de Alfabetização e Educação de Base de Adultos 
(PNAEBA), através da acção de novos autores 
que iniciaram os seus trabalhos ainda em finais 
da década de 1970, mas com expressão mais 
significativa a partir da década seguinte ” (Licínio 
Lima, 2011)3.

Trago estas referências porque estamos no ano 
de 2022 e a educação de adultos em Portugal 

continua na intermitência das políticas educativas. 
A educação de adultos vive na divisão entre a 
valorização do cidadão e a sua empregabilidade, e 
na ambiguidade da sua liberdade e do ajustamento 
a uma sociedade capitalista. 

Atualmente temos em operacionalização o 
Programa Qualifica, que promove o sistema de RVCC 
e os Cursos de Educação e Formação de Adultos, 
que sustenta uma parte da Educação de Adultos em 
Portugal, cofinanciada pelo Programa Operacional 
Capital Humano e a Formação Modular Certificada 
cofinanciada pelo Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego. A origem dos Centros Qualifica 
remonta ao ano 2001 com os Centro de RVCC 
que iniciaram a metodologia de reconhecimento, 
validação e certificação de competências. 

Estas referências trazem aporte à história e 
tradição na Educação de Adultos, no entanto a 
aprendizagem que temos feito, nem sempre tem sido 
aplicada. Está a falhar “uma política pública de EFA 
global, continuada e sistemática. O setor da EFA, em 
Portugal, tem sido historicamente marcado por uma 
marginalidade que acompanha medidas políticas 
parciais, fragmentadas, descontinuadas e com 
insuficiente massa crítica”4.

Mesmo após o renascimento em 2016 (depois 
do fim do programa Novas Oportunidades em 2013) 
ainda muito há a fazer em prol da educação de 
adultos. Parece que a essência do maior sistema de 
educação de adultos está a sofrer um revês. Temos 
sentido uma cada vez maior aproximação dos 
Centros Qualifica e do sistema/processo de RVCC 
a um modelo escolarizado quando a sua base se 
afasta deste modelo. Carmo Gomes numa conversa 
promovida pela Comunidade de Prática (24/02/2022) 
referiu que temos de caminhar para “Espaços de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, onde os processos 
de RVCC são uma parte de aprendizagem, sendo 
complementadas com atividades comunitárias”, 
com educação não-formal, para não desvirtuar a 
base deste sistema de educação de adultos. Se não 
avançar de forma consistente e com o background 
que conseguimos ao longo destes mais de 22 anos, 
podemos acabar “como uma espécie de gelatina 
que não serve ninguém”. 

Comunidade que se pretende participativa 
e cidadã, onde se trata de problemáticas que 
são do interesse de quem está envolvido, de 
quem sabe dos problemas daquele território;

Dinâmicas inclusivas porque a Educação 
de Adultos não pode trabalhar para metas de 
qualificação da polução, temos também de 
pensar nas características de cada território; 

Redes porque não podemos ter um sistema 
nacional de qualificações de educação de 
adultos, e ainda temos uma lógica de sub-
-redes que não servem as populações, mas 
apenas as instituições;

Parcerias que têm de ser diversificadas 
para que exista representação de todos os 
setores da sociedade, para confluir o formal, 
não-forma e informal.

Uma política de educação consistente e 
contínua que tenha por base os territórios e os 
recursos disponíveis nesse contexto; as necessi-
dades das populações com uma intervenção 
de médio e longo prazo que favoreçam a 
perspetiva de continuidade; 

Valorização dos Centros Qualifica (Cen-
tros Especializados em Educação de Adultos) 
como espaços de Aprendizagem ao Longo da 
Vida e da metodologia do sistema de RVCC 
contrariando lógicas escolarizadas;

Reconhecimentos dos territórios como 
espaços aprendentes e de aprendizagem e 
promotores de desenvolvimento local; como 
sistemas de educação para a valorização das 
suas especificidade e verdadeira intervenção 
comunitária;

Dispositivos de monitorização que con-
tribuem para a valorização dos processos e 
conduzem a verdadeiras práticas de inovação 
e melhoria;

Valorização do trabalho dos educadores 
de adultos promovendo a sua formação conti-
nua e progressão profissional e salarial. 

Criar sistemas de incentivos de base cida-
dã (não financeiro) que motivem os adultos 
para a participação na educação ao longo 
da vida. 

Naturalmente, muito poderia escrever e 
elencar para políticas consistentes e de con-
tinuidade, mas se algumas medidas fossem 
colocadas em prática?… pequenos passos 
são grandes caminhadas. •
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A turma de Educação e Formação de Adultos 
(EFA) Restauração: Cozinha/Pastelaria realizou no 
dia 9 de março uma visita ao Mosteiro de Tibães, em 
Braga.

Neste Mosteiro é possível constatarmos algumas 
vivências rurais ancestrais, de modo a perpetuar 
algumas culturas, tais como as culturas do lúpulo, 
linho, batatal, milho, etc. O desenvolvimento da 
vegetação permitiu o refúgio a muitas espécies quer 
da nossa fauna quer da flora que vivem na natureza 
e não em cativeiro.

A visita iniciou pelo edifício que contempla a 
passagem pelo claustro do cemitério, igreja, sacris-
tia, coro alto, aposentos do D. Abade, galeria dos 
Ex abades, hospedaria, barbearia, botica, secretas, 
biblioteca, sala do capítulo e pátio do galo. A partir 
deste local visitaram a cerca conventual, a cozinha 
e o claustro do refeitório. O valor patrimonial deste 
Mosteiro prolonga-se pelos caminhos da mata.

EFA visita Mosteiro de Tibães

Regressou a azáfama!
E não é que já tínhamos saudades desta 

azáfama da marcação de viagens, de hotel, 
de lançamento de propostas para mobilidades, 
de encontros com parceiros estrangeiros para 
partilha de práticas e experiências? Já sentimos 
no ar o regresso a uma certa normalidade! 

Mas engana-se quem pensa que ficámos 
parados durante estes meses de pandemia! 
A equipa Erasmus+ – Educação de Adultos 
- participou na elaboração da candidatura 
de dois projetos Erasmus cuja aprovação foi 
celebrada em janeiro deste ano! O projeto BEEP 
– Basic Education and Empowerment for Political 
Participation - coordenado pela organização 
austríaca Die Wiener Volkshochschulen GMBH 
(nossa parceira noutros projetos Erasmus+) já se 
encontra a planear a primeira reunião online 
antes do kick-off presencial. O segundo projeto 
– UNITY – United in Inclusion for Employability, 
coordenado pela Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje (Macedónia do Norte), já foi 
apresentado no evento - the IV th International 
Week - organizado pela entidade coordenadora 
do projeto, e no qual a EPATV foi convidada a 
apresentar a nossa escola e a importância da 
temática do projeto, não só para a escola, mas 
também para a nossa comunidade. 

Para além disso, a nossa equipa apresentou 
novamente a sua candidatura à acreditação 
(Ação-Chave 1 – Educação de Adultos) 
e foi com muita satisfação que recebeu 
recentemente a sua avaliação positiva! O Plano 
Erasmus da EPATV associado a este projeto prevê 
assim a realização de oito mobilidades de staff no 
primeiro ano e onze (incluindo dois aprendentes) 
no segundo ano. 

Entretanto, os projetos já existentes também 
não pararam: o website do projeto coordenado 
pela EPATV – SAFE (Safe spAces For lEarning) - já 
se encontra em fase de lançamento, com a 
apresentação dos primeiros produtos intelectuais 
elaborados – a biblioteca interativa de boas 
práticas e um relatório baseado nos resultados 
de entrevistas sobre a temática dos espaços 
seguros de aprendizagem; os manuais e o 
curso online produzidos no âmbito do projeto 
Work-life Balance, coordenado pelos parceiros 
checos, também se encontram em fase de 

tradução em língua portuguesa, para depois 
serem apresentados numa conferência que a 
EPATV está a organisar, em moldes presenciais, 
para finais de maio. Quanto ao projeto Motiv-
action, coordenado pelo parceiro sueco, os 
parceiros encontram-se a concluir o MOOC que 
será também traduzido em língua portuguesa 
e apresentado à comunidade num evento 
multiplicador previsto para junho.

Assim, mesmo sem a possibilidade de se 
juntarem presencialmente, os parceiros dos 
diferentes projetos continuaram ligados através 
das plataformas de video-conferência, dando 
seguimento à elaboração dos vários produtos 
intelectuais. 

Mas como é bom rever os nossos parceiros 
neste «face-to-face» dos quais todos temos 
saudades! Assim, estão previstas reuniões 
transnacionais dos vários projetos: uma em 
Atenas, em abril (projeto Work-Life Balance), 
uma em Belgrado, em maio (projeto SAFE) e 
uma em Barcelona, também em abril (projeto 
Motiv-action). Para além disso, as mobilidades 
vão de vento em popa, com a participação 
já agendada de elementos do nosso staff em 
formações na Grécia (abril e maio), na Lituânia, 
República Checa e Bélgica (maio). 

A equipa da EPATV – Educação de Adultos - 
continua assim o seu caminho na descoberta e 
na partilha de experiências e boas práticas para 
melhorar os serviços prestados à comunidade 
educativa. •

Francisca Borges
Técnica Erasmus+ de Educação de Adultos
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No dia 28 de março 2022, deu-se “o pontapé de 
saída virtual” para mais um projeto Erasmus+ no qual 
a Escola Profissional é entidade parceira: o B.E.E.P. 
- Basic Education and Empowerment for Political 
Participation. Este projeto visa apoiar todos aqueles 
que, de alguma forma, se encontram ou sentem 
excluídos dos processos democráticos, procurando 
apoiá-los para que tenham uma intervenção mais ati-
va nos processos participativos a nível local, regional, 
nacional e europeu. Uma biblioteca de boas práti-
cas, workshops e um guia com linhas orientadoras e 
propostas para decisores políticos serão elaborados 
e estruturados até ao final do projeto, previsto para 
fevereiro de 2024. 

A equipa, constituída por VHS Wien – coordenado-
res do projeto (Áustria), Dafni Kek (Grécia), AONTAS 
(Irlanda), Amar Terra Verde LDA (Portugal) e Arcipela-
go (Itália), mostrou-se motivada e ansiosa por iniciar 
o desenvolvimento do primeiro produto intelectual, 
agendando assim uma reunião presencial que decor-
rem entre os dias 5 e 6 de maio 2022, em Viena. 

On March 28th 2022, “the virtual kick-off” took 
place for another Erasmus+ project in which the Voca-
tional School is a partner: the B.E.E.P. - Basic Education 
and Empowerment for Political Participation. This pro-
ject aims to support all those who, in some way, find 
themselves or feel excluded from democratic proces-
ses, seeking to support them so that they have a more 
active intervention in participating processes at local, 
regional, national, and European levels. A library of 
good practices, workshops and a guide with guideli-
nes and proposals for policy makers will be developed 
and structured by the end of the project, scheduled 
for February 2024.

The team, constituted by VHS Wien – project 
coordinators (Austria), Dafni Kek (Greece), AON-
TAS (Ireland), Amar Terra Verde LDA (Portugal) and 
Arcipelago (Italy), was motivated and eager to start 
developing the first intellectual product, scheduling 
a face-to-face meeting that will take place between 
5th and 6th of May 2022, in Vienna.

B.E.E.P o novo projeto Erasmus B.E.E.P the new Erasmus + project 
Entre os dias 5 e 7 de abril, realizou-se, em Atenas, 

uma formação subordinada à temática do equilí-
brio entre a vida profissional e pessoal / familiar.  Os 
participantes - oriundos da Eslováquia, da República 
Checa, da Grécia, e, claro, de Portugal - partilharam 
ideias e novas respostas aos desafios colocados aos 
responsáveis pela gestão dos recursos humanos nas 
empresas.

Durante os três dias de formação, foi dado a co-
nhecer o trabalho elaborado no âmbito deste projeto 
Erasmus+ - Work-Life Balance, nomeadamente um 
curso online para gestores de recursos humanos e dois 
manuais para formadores e tutores nesta temática. A 
EPATV foi representada neste evento por seis elemen-
tos do seu staff, procurando partilhar ideias e recolher 
novas perspetivas que possam ser implementas na 
organização.

Between the 5th and 7th of April, it was held in 
Athens a training on the theme of work-life balance.  
The participants - from Slovakia, the Czech Republic, 
Greece and, of course, Portugal - shared ideas and 
new answers to the challenges posed by those res-
ponsible for human resources management in com-
panies.

During the three days of training, the work deve-
loped under this Erasmus+ project - Work-Life Balance 
- was presented, namely an online course for human 
resources managers and two manuals for trainers 
and tutors on this subject. EPATV was represented in 
this event by six members of its staff, seeking to share 
ideas and collect new perspectives that can be im-
plemented in the organisation.

Work-life Balance em discussão Work-life Balance under discussion
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Entre os dias 11 e 12 de abril de 2022 decorreu, em 
Barcelona, a reunião transnacional do projeto Moti-
v-action - Motivating Low-Skilled Adults in Accessing 
Upskilling Pathways to Increase Job Opportunities.

Feito o balanço das atividades já desenvolvidas, 
tal como o curso e-learning, o consórcio aproveitou 
para delinear os próximos passos do projeto, nomea-
damente, a organização dos eventos multiplicadores. 

Relembramos que este projeto, cujo consórcio é 
constituído por dez instituições de nove países eu-
ropeus (Suécia (IGITEGO), Espanha (FACEPA), Itália 
(Roma Capitale), Bélgica (European Association for 
the Education of Adults), França (INSUP FORMATION), 
Grécia (OAED), Bulgária (Business Foundation for 
Education e IT-World.BG), Letónia (The Latvian Career 
Support Development Association) e Portugal (EPA-
TV)), visa criar ferramentas digitais que promovam 
novas oportunidades de integração no mercado de 
trabalho para adultos desempregados, monitorizando 
o acesso às mesmas. 

Between April 11 and 12, 2022, the transnational 
meeting of the Motiv-action project - Motivating 
Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to 
Increase Job Opportunities took place in Barcelona.

After making a balance of the activities already 
carried out, such as the e-learning course, the con-
sortium took the opportunity to outline the next steps 
of the project, namely the organization of multiplier 
events.

We remind that this project, whose consortium is 
made up of ten institutions from nine European coun-
tries (Sweden (IGITEGO), Spain (FACEPA), Italy (Roma 
Capitale), Belgium (European Association for the Edu-
cation of Adults), France (INSUP FORMATION), Greece 
(OAED), Bulgaria (Business Foundation for Education 
and IT-World.BG), Latvia (The Latvian Career Support 
Development Association) and Portugal (EPATV)), aims 
to create digital tools that promote new opportunities 
for integration into the labour market for unemployed 
adults, monitoring their access.

Motiv-Action leva EPATV a Barcelona Motiv-Action takes EPATV to Barcelona

A EPATV esteve em mobilidade na Letónia, 
entre 14 e 18 de fevereiro, na 5ª LTTA do projeto 
Erasmus+ ''Transmitting our cultural heritages to new 
generations'' na Escola Secundária nº1 de Olaine.  

A semana é dedicada ao património cultural, 
musical e às danças tradicionais. Os alunos tive-
ram a oportunidade de participar em workshops 
de artes, de danças tradicionais da Letónia, assim 
como, visitar a Old Riga, para observar a arquitetu-
ra tradicional.

“No One Stays Beyind (Ninguém fica para trás)”, 
é um projeto financiado pelo programa Erasmus , 
na medida KA220, e coordenado pela EPATV. Teve 
o seu início numa reunião online, com a presença 
de todos os parceiros, oriundos do Chipre, Turquia, 
Bélgica, Itália (Sicília) e Eslovénia.

Durante dois anos, este grupo de trabalho irá 
desenvolver metodologias e instrumentos, através 
de resultados inovadores que sejam, no seu final, 
transferíveis, transdisciplinares e reutilizáveis em 
todas as áreas do conhecimento no ensino profis-
sional europeu.

EPATV is on mobility to Latvia, between Fe-
bruary 14 and 18, in the 5th LTTA of the Erasmus+ 
project ''Transmitting our cultural heritages to new 
generations'' at Olaine Secondary School No.1.  

The week is dedicated to cultural heritage, 
music and traditional dances. Students will have 
the opportunity to participate in arts' workshops, 
Latvian traditional folk dances, as well as, visit Old 
Riga, to observe traditional architecture. 

“No One Stays Beyind (Nobody is left behind)”, 
is a project funded by the Erasmus program, to the 
extent KA220, and coordinated by EPATV. It started 
with an online meeting, with the presence of all 
partners, from Cyprus, Turkey, Belgium, Italy (Sicily) 
and Slovenia.

For two years, this working group will develop 
methodologies and instruments, through innovati-
ve results that are, in the end, transferable, trans-
disciplinary and reusable in all areas of knowledge 
in European vocational education.

heranças 
culturais na 
Letônia

Ninguém fica 
para trás

cultural 
heritages in 
Latvia

No One 
Stays Beyind 
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A EPATV acolheu, na primeira semana de 
março, um grupo de professores e alunos de oito 
países (Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, 
Lituânia, Grécia e Turquia) para um curso intensivo 
em Managerial Skills, um dos resultados desen-
volvidos durante o projeto Erasmus+ nº 2019-1-ES-
01-KA202-064745 – EROVET+ - Filling the Skills Gap of 
European VET learners.

Este projeto, do qual a EPATV é parceira, visa 
melhorar a empregabilidade dos jovens, traba-
lhando para desenvolver as suas competências, 
sobretudo no que às soft skills diz respeito. Esta 
rede de parceiros em expansão tem desenvolvido 
recursos e ferramentas para este efeito, como a 
criação de um job pool europeia, de uma pla-
taforma de inovação que oferece aos jovens a 
possibilidade de desenvolver projetos em conjunto 
com outros alunos em toda a Europa, entre outros 
recursos.

O grupo foi amavelmente recebido pelo 
Município de Vila Verde, na pessoa do Vereador 
Manuel Lopes, que deu a conhecer as potenciali-
dades do concelho, as suas tradições e a parceria 
com a EPATV. 

Na escola, os cerca de 50 alunos e professo-
res europeus, foram acolhidos pelo Diretor Geral, 
João Luís Nogueira, e assistiram a uma sessão sobre 
Empreendedorismo e Gestão, por João Vieito - 
Professor Doutor no Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo.

Durante a semana, o grupo teve ainda opor-
tunidade de realizar várias atividades, assistir a 
palestras sobre a importância das soft skills no 
mercado de trabalho, assim como de visitar locais 
de referência na região, instituições e empresas – 
como Cervejaria Letra, Chocolataria Chocolate 
com Pimenta, DST Group, etc –, ficando a conhe-
cer as competências que as instituições emprega-
doras mais valorizam nos seus colaboradores hoje 
em dia. 

In the first week of March, EPATV welcomed 
a group of teachers and students from eight 
countries (Portugal, Spain, France, England, Italy, 
Lithuania, Greece and Turkey) for an intensive 
course in Managerial Skills, one of the results deve-
loped during the Erasmus+ project nº 2019- 1-ES-
01-KA202-064745 – EROVET+ - Filling the Skills Gap 
of European VET learners.

This project, in which EPATV is a partner, aims 
to improve the employability of young people, 
working to develop their skills, especially with 
regard to soft skills. This expanding network of 
partners has developed resource and tools for 
this purpose, such as the creation of a European 
job pool, an innovation platform that offers young 
people the possibility to develop projects together 
with other students across Europe, among other 
resources.

The group was kindly received by the Munici-
pality of Vila Verde, in the person of councilor doc-
tor Manuel Lopes, who made known the potential 
of the county, its traditions and the partnership 
with the school.

At the school, the approximately 50 European 
students and teachers were welcomed by the Ge-
neral Director, João Luís Nogueira, and attended a 
session on Entrepreneurship and Management, by 
João Vieito - Professor at the Polytechnic Institute 
of Viana do Castelo.

During the week, the group also had the 
opportunity to carry out various activities, attend 
lectures on the importance of soft skills in the job 
market, as well as visit places of reference in the 
region, institutions and companies - such as Cerve-
jaria Letra, Chocolataria Chocolate com Pimenta, 
DST Group, etc –, getting to know the skills that 
employers value most in their employees today.

Curso em 
Managerial 
Skills 

Course in 
Managerial 
Skills 

Arrancou, no dia 21 de março, na Escola 
Profissional Amar Terra Verde a mobilidade C3 
do projeto Erasmus+ nº 2019-1-TR01-KA229-076444 
– GAME (Generative Application to Manage 
Education) – que reúne escolas de seis países 
parceiros: Croácia, Grécia, Letónia, Macedónia 
do Norte, Portugal e Turquia.  

A abertura do evento decorreu na Câmara 
Municipal de Vila Verde, com receção pela 
Presidente do Município - Júlia Fernandes - e pelo 
Vereador Manuel Lopes, que deu a conhecer as 
potencialidades do concelho, as suas tradições e 
a parceria com a escola, frisando a importância 
destas experiências de intercâmbio entre culturas 
para o desenvolvimento da tolerância e do 
respeito entre os povos - tema tão importante 
nos tempos que correm -apelando, ainda, à 
fraternidade e ao espírito de cidadania europeia 
e à solidariedade para com a Ucrânia e a 
situação que vive.

Durante esta semana, o grupo teve ainda a 
oportunidade de conhecer o município e a sua 
atividade e tradições, através de visitas à Casa do 
Conhecimento de Vila Verde, à Casa Museu do 
Brinquedo e da Brincadeira e à Aliança Artesanal, 
atividades estas que complementaram uma 
semana dedicada às ciências e à matemática. 

O presente projeto - Generative Application to 
Manage Education - visa a integração de jogos 
na educação como meio de alcançar objetivos 
e metas educacionais, bem como o uso de 
diferentes técnicas e tecnologias no ensino e  
na aprendizagem.

On March 21, at the Amar Terra Verde 
Professional School, started the C3 mobility of the 
Erasmus+ project nº 2019-1-TR01-KA229-076444 
– GAME (Generative Application to Manage 
Education) –which brings together schools from six 
partner countries: Croatia, Greece, Latvia, North 
Macedonia, Portugal and Turkey.

The opening of the event took place at the 
Municipality of Vila Verde, with a reception by 
the Mayor - Júlia Fernandes - and by Councilor 
Manuel Lopes, who made known the potential of 
the municipality, its traditions and the partnership 
with the school, stressing the importance of these 
exchange experiences between cultures for the 
development of tolerance and respect between 
peoples – such an important topic nowadays 
- appealing also to fraternity and the spirit of 
European citizenship and solidarity with Ukraine 
and its situation.

During this week, the group also had the 
opportunity to get to know the municipality and 
its activity and traditions, through visits to the Casa 
do Conhecimento, in Vila Verde, the Casa Museu 
do Brinquedo e da Brincadeira and the Aliança 
Artesanal, activities that complement a week 
dedicated to science and mathematics.

The present project - Generative Application 
to Manage Education - aims at the integration 
of games in education as a means of achieving 
educational goals and objectives, as well as the 
use of different techniques and technologies in 
teaching and learning.

Município de 
Vila Verde 
recebe 
mobilidade 
Erasmus+ da 
EPATV

county of 
Vila Verde 
receives 
Erasmus+ 
mobility 
from EPATV
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Atualmente a competência digital docente vai para 
além da formação individual de professores/educadores 
relativa às Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
sendo de vital importância que estejam munidos com a 
competência digital que todos os cidadãos necessitam 
para participar ativamente numa sociedade digital.

O Quadro Europeu de Competência Digital para 
Educadores (DigCompEdu, no acrônimo em inglês) 
estabelece que os professores devem capacitar os 
alunos com os conhecimentos e com as competências 
para a utilização das tecnologias digitais de forma 
crítica e responsável no que se refere à informação, à 
comunicação, à produção de conteúdos, ao bem-estar e 
à resolução de problemas.

DigComp tornou-se numa ferramenta amplamente 
aceite para a avaliação e certificação da Competência 
Digital e tem sido usado como base para a formação de 
professores e o desenvolvimento profissional. 

“Como cidadãos, os educadores precisam de estar 
equipados com essas competências para participar na 
sociedade, quer a nível pessoal quer profissional. Como 
exemplos, precisam de ser capazes de demonstrar a sua 
competência digital perante os aprendentes e legar o uso 
criativo e crítico que fazem das tecnologias digitais.”

O objetivo do Quadro DigCompEdu é captar e 
descrever estas competências digitais em seis áreas 
específicas, organizadas em três grupos:

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
DOS EDUCADORES

A competência digital dos educadores é expressa pela 
sua capacidade para utilizar tecnologias digitais, não só 
para melhorar o ensino, mas também para as interações 
profissionais com colegas, aprendentes, encarregados de 
educação e outras partes interessadas. É expressa, tam-
bém, pela sua capacidade para utilizá-las para o seu de-
senvolvimento profissional individual e para o bem coletivo, 
e inovação contínua na instituição e no ensino.

ENVOLVIMENTO PROFISSIONAL1

COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS 
DOS EDUCADORES

Os educadores têm ao seu dispor uma variedade de 
recursos digitais (educativos) que podem utilizar no ensino. 
Uma das competências-chave que qualquer educador 
precisa de desenvolver é aceitar essa variedade, para 
identificar eficazmente os recursos que melhor se adequam 
aos seus objetivos de aprendizagem, grupo de aprendentes 
e estilo de ensino; para estruturar a riqueza de materiais, 
estabelecer ligações e modificar, adicionar e desenvolver 
recursos digitais para apoiar a sua prática.

Ao mesmo tempo, precisam de ter consciência de como 
usar e gerir conteúdo digital de forma responsável. Devem 
respeitar as regras de direitos de autor quando utilizam, mo-
dificam e partilham recursos e proteger conteúdo e dados 
sensíveis, tais como exames ou as classificações dos apren-
dentes em formato digital.

RECURSOS DIGITAIS2

As tecnologias digitais podem melhorar as estratégias de 
ensino e aprendizagem de muitas maneiras diferentes. No 
entanto, independentemente da estratégia ou abordagem 
pedagógica escolhida, a competência digital específica 
do educador reside em orquestrar efetivamente a utilização 
de tecnologias digitais nas diferentes fases e configurações 
do processo de aprendizagem.

ENSINO E APRENDIZAGEM3

COMPETÊNCIAS DOS APRENDENTES

A competência digital é uma das competências transversais 
que os educadores necessitam de incutir nos aprendentes. En-
quanto a promoção de outras competências transversais é ape-
nas parte da competência digital dos educadores, na medida 
em que as tecnologias digitais são utilizadas para tal, a capaci-
dade para promover a competência digital dos aprendentes é 
uma parte integrante da competência digital dos educadores 
– possibilitar aos aprendentes usar tecnologias digitais de forma 
criativa e responsável para informação, comunicação, criação 
de conteúdos, bem-estar e resolução de problemas.

O Quadro DigCompEdu é o resultado de uma série de discus-
sões e deliberações com especialistas e profissionais, com base 
numa revisão inicial da literatura e na síntese de instrumentos exis-
tentes a nível local, nacional, europeu e internacional. O objetivo 
destas discussões foi chegar a um consenso sobre as principais 
áreas e elementos de competência digital dos educadores, para 
decidir sobre elementos centrais e marginais e sobre a lógica de 
progressão na competência digital em cada área.

O modelo proposto poderia ter tomado uma forma e um 
enfoque diferente. Não se destina a comprometer ou questionar 
a validade e a relevância de modelos semelhantes que sigam 
abordagens alternativas. Ao invés, pretende assumir essa diversi-
dade como forma de estimular o debate sobre as exigências em 
constante mudança relativas à competência digital dos educa-
dores. •

PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA DIGITAL DOS APRENDENTES6

A avaliação pode ser um facilitador ou um obstáculo 
para a inovação na educação. Quando se integram tec-
nologias digitais no ensino e aprendizagem, deve ter-se em 
consideração de que modo se podem melhorar as estra-
tégias de avaliação existentes. Entretanto, deve também 
ter-se em linha de conta como podem ser utilizadas para 
criar ou facilitar abordagens inovadoras de avaliação. Os 
educadores digitalmente competentes devem ser capazes 
de utilizar tecnologias digitais no âmbito da avaliação com 
estes dois objetivos em mente.

Além disso, a utilização de tecnologias digitais na educa-
ção, quer para a avaliação, aprendizagem, administração 
ou outros objetivos, resulta numa ampla gama de dados 
disponíveis sobre o comportamento individual de aprendi-
zagem de cada aprendente. Analisar e interpretar estes da-
dos, e usá-los para ajudar a tomar decisões, está a tornar-se 
cada vez mais importante, com o complemento da análise 
de evidências convencionais sobre o comportamento do 
aprendente.

Ao mesmo tempo, as tecnologias digitais podem contri-
buir para monitorizar diretamente o progresso do aprenden-
te, facilitar o feedback e permitir aos educadores avaliarem 
e adaptarem as suas estratégias de ensino.

AVALIAÇÃO4

Um dos pontos-fortes das tecnologias digitais na educa-
ção é o seu potencial para apoiar estratégias pedagógicas 
centradas no aprendente e impulsionar o envolvimento 
ativo dos aprendentes no processo de aprendizagem e sua 
apropriação. Assim, as tecnologias digitais podem ser usa-
das para facilitar o envolvimento ativo dos aprendentes, p. 
ex., quando exploram um tópico, experimentam diferentes 
opções ou soluções, compreendem ligações, chegam a so-
luções criativas ou criam um artefacto e refletem sobre ele.

As tecnologias digitais podem também contribuir para 
o apoio da diferenciação em sala de aula e da educação 
personalizada, ao proporcionar a realização de atividades 
de aprendizagem adaptadas ao nível de competência, 
interesses e necessidades de cada aprendente. No entanto, 
em simultâneo, deve-se ter cuidado para não exacerbar as 
desigualdades existentes (p. ex., no acesso a tecnologias 
digitais) e garantir a acessibilidade a todos os aprendentes, 
incluindo aqueles com necessidades especiais.

CAPACITAÇÃO DOS APRENDENTES5

António Cunha
José Dantas

Docentes
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Joana Rocha
Observatório de Empregabilidade

No mês de fevereiro celebrou-se o mês da Internet 
Segura, este ano com o mote lançado pelo Centro Internet 
Segura, “Tu és tu online?”. Várias foram as iniciativas que 
pretenderam alertar as crianças e jovens para a importância 
de um comportamento online seguro e respeitador do outro. 
Na EPATV foram desenvolvidas sessões sobre a utilização da 
internet em segurança em todas as turmas, dinamizadas 
pela Escola Segura da GNR, em parceria com o Centro 
Internet Segura e a Microsoft Portugal. 

É inegável o poder das tecnologias nos dias de hoje, 
começando logo na infância com o contacto diário com 
os ecrãs, até aos adolescentes que passam horas a fio 
nas redes sociais. A interação social das crianças e jovens, 
assim como a participação em atividades ao ar livre de 
contacto com a natureza, tem diminuído significativamente 
ao longo dos últimos anos, potenciada em grande parte 
pelos confinamentos a que foram obrigados. Não obstante 
o uso dos dispositivos eletrónicos ter alguns benefícios no 
desenvolvimento de competências como a leitura, escrita, 
matemática, inglês, criatividade ou resolução de problemas, 
diversos estudos demonstram que os seus perigos são muito 
maiores.

Segundo os autores Kim Payne e Lisa Ross, vivemos 
atualmente na época do “too much” [demasiado]”: 
“demasiadas coisas, demasiadas escolhas, demasiada 
informação, demasiada velocidade”. Esta característica 
do mundo atual leva crianças e jovens a uma insatisfação 
permanente, estando sempre em busca de algo melhor e 
mais desafiante. 

Sabemos que as redes sociais desempenham um papel 
vital na vida social dos jovens e que possibilitam o acesso 
a um interminável número de conteúdos. Por esta razão, 
pais e educadores têm o dever de orientar os jovens na 
utilização adequada das redes sociais, alertando para os 
riscos de comportamentos online desadequados como, a 
partilha de imagens, diálogo com pessoas desconhecidas, 
comportamentos violentos, etc. 

Estratégias para utilização adequada das tecnologias:

• Supervisão dos pais em relação ao uso das tecnologias, re-
fletindo em conjunto sobre as atitudes que devem ter online, assim 
como comportamentos seguros que devem adotar;

• Aumentar a comunicação pais-filhos, criando abertura para os 
filhos serem capazes de partilhar as suas experiências e atividades 
online;

• Limitar o tempo online ou na utilização de ecrãs, tendo em 
consideração as diferentes faixas etárias;

•  Adquirir competências digitais e conhecer formas de manter a 
privacidade dos dados pessoais;

• Desenvolver o pensamento crítico, para que crianças e jovens 
sejam capazes de compreender os perigos existentes e tomarem 
decisões conscientes;

• Conhecer os riscos associados aos jogos online;
• Compreender os riscos de falar com alguém desconhecido 

online;
• Realizar compras online apenas em sites de confiança; 
• Aceder sempre a fontes fiáveis de informação;
• Ser empático com o outro, pensando antes de agir;
• Promover interação cara-a-cara com os outros e aproveitar 

mais a vida offline;
• Promover a saúde psicológica. •

Navegar na Net…  em Segurança!

Catarina  Pessoa
Joana Gomes

Serviço de Psicologia e Orientação
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E TU, SERÁ QUE JÁ ESTÁS PREPARADO(A) PARA FAZER A TUA ESCOLHA? •

COMO É QUE PROFISSÕES DO PASSADO PODEM, 
HOJE, SER FUTURO?

Num cenário socioeconómico cada vez 
menos estável, soft skills como empreen-
dedorismo, criatividade e resiliência, são 
competências muito valorizadas nos 
processos de seleção e recrutamento. 
De facto, os processos de orientação 
vocacional monitorizados pelas psicó-
logas dos SPO das escolas assumem-se 
hoje como uma tarefa personalizada e 
que exige uma permanente atualização 
dos conteúdos e informações disponibili-
zadas. Se, para alguns jovens, a seleção 
de uma área de estudos no 9.º ano de 
escolaridade é algo simples e facilmente 
materializável numa profissão futura, para 
um número significativo de tantos outros 
jovens, essa é, muitas vezes, uma escolha 

desafiante e comple-
xa.
O Observatório de 
Empregabilidade da 
EPATV tem como fun-
ções orientar e moni-
torizar a integração no 
mercado de trabalho 
dos alunos que, ten-
do terminado o seu 

ciclo formativo, se 
sentem um pouco 
perdidos, naquela 
que é uma etapa 
desenvolvimental 
exigente, sobretu-
do pela autonomi-
zação e responsa-
bilização que lhe 
estão invariavel-
mente associadas. 
Durante a dinami-
zação das sessões 

do Projeto Carreira, é frequente encontrar 
alunos com muitas dúvidas, idealizações 
e inconsistências no que diz respeito aos 
seus sonhos, objetivos pessoais e profissio-
nais. E, quando trabalhamos essas ques-
tões de auto-conhecimento e motivação, 
encontramos uma escala de valores que 
prioriza a rentabilidade económica como 
fator mais relevante na escolha profissio-
nal, considerando as profissões ditas tra-
dicionais como ”sem futuro” ou, mesmo, 
“quase em vias de extinção”. 
Entender que existem diferentes formas 
de pensar, sentir, viver e agir é um passo 
importante para a compreensão da nos-
sa própria identidade enquanto parte de 
um todo que é a sociedade. Diria mesmo 
que a convivência com a diversidade 
devia ser uma parte substantiva do nosso 
quotidiano. Apesar disso, a realidade está 
sempre a lembrar-nos de que ainda há 
alguma resistência à valorização dessas 
diferenças, exigindo de nós doses diárias 
de superação. 
Ao refletir sobre o conceito de tradição 
ou tradições, a imagem que inevitavel-
mente me surge é a de uma teia intermi-
nável de raízes entrelaçadas e robustas 
que povoam o subsolo de um determina-
do território. E se, por um lado, essas raízes 
nos avivam um sentimento confortável de 
pertença, ao invés, podem, simultanea-
mente, criar uma sensação ilusória de al-
guma passividade ou até de estagnação 
perante o contraste com um mundo em 
contínua mudança em que o novo é, na 
grande maioria das vezes, mais atrativo 
do que o antigo.  Esquecendo-nos que a 
copa da árvore, a parte visível da plan-
ta, precisa de todo um sistema radicular 
escondido para se manter vigorosa.
Emaranhados neste labirinto emocional, é 
fácil desorientarmo-nos e, assim, perpe-
tuarmos práticas menos sustentáveis. 
Para fazer frente a esta insustentabili-
dade, ao longo dos últimos anos foram 
criadas várias políticas ambientais que 
nos incentivam, recorrentemente, a pôr 
em prática os desafiantes 3R’s, isto é, as 
medidas de reduzir, reutilizar e reciclar os 
nossos consumos.  Algo tão simples, mas 

aparentemente difícil de mudar. Questio-
no-me se não seria igualmente desafiante 
e construtivo transferir estas boas práti-
cas para uma gestão mais eficiente da 
relação, talvez um pouco tensa, entre a 
tradição e as necessidades emergentes. E 
se, num ato arrojado, estendêssemos essa 
irreverência ao mundo das profissões, de 
forma a conseguirmos apreender que, no 
que concerne às profissões ditas conven-
cionais/tradicionais, há ainda muito a 
explorar, assim como se prevê que novos 
comportamentos gerem novas neces-
sidades e estas, por sua vez, levem à 
emergência de novas áreas profissionais? 
Talvez aí compreendêssemos as van-
tagens em alimentar uma convivência 
harmoniosa entre a tradição e a inova-
ção, mais precisamente o REDUZIR os 
preconceitos associados às profissões tra-
dicionais, sobretudo do setor primário (a 
agricultura, atividades piscatórias, entre 
outras) e secundário (calçado, confeção, 
olaria, indústria da cortiça, entre outras). 
Felizmente, há cada vez mais casos de 
empreendedorismo bem-sucedido nestes 
setores, profissões que se têm reinventado 
graças à passagem de testemunho dos 
seus mestres, mas, também, à curiosida-
de, dinamismo e criatividade de alguns 
jovens “insubordinados” que decidiram 
RECICLAR crenças coletivas negativas a 
respeito dessas profissões, propondo-se a 
REUTILIZAR e aperfeiçoar o que já existia, 
acrescentando valor ao mercado.
Paralelamente, surgem em passo acele-
rado outras áreas profissionais de futuro 
relacionadas com a Economia Verde, 
Economia dos Cuidados; Dados e Inte-
ligência Artificial; Desenvolvimento de 
Produto; Pessoas e Cultura; Engenharia 
e Computação e Vendas, Marketing e 
Conteúdo.
E é neste balanço constante entre o 
antigo que prevalece e que por vezes 
se reinventa e o novo que emerge e nos 
convida a pensar, sentir, viver e agir de 
forma ajustada ao que o presente e o 
futuro nos apresentam, que vamos evo-
luindo. 

SAÚDE
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DANÇAS TRADICIONAIS PORTUGUESAS
Saúde com expressão corporal e artística

“(…) por «danças populares portuguesas» queremos designar as «danças populares portuguesas 
tradicionais», as quais englobam três categorias: as «danças folclóricas»; as «danças populares 

propriamente ditas» e as «danças popularizadas».
Procurar determinar e designar as mais arcaicas danças populares portuguesas é, obviamente, 

estultícia, até porque é impossível fazê-lo. Dado que a dança é uma actividade e uma função tão velhas 
como a própria Humanidade, poderemos dizer que na Península Ibérica se baila desde que nela surgem 

seres humanos, autóctones ou vindos de qualquer outra região da Terra.(…)” 
Tomaz Ribas in “Danças Populares Portuguesas“

A dança é uma das três principais artes cénicas da 
antiguidade, ao lado do teatro e da música.
 A dança caracteriza-se pelo uso do corpo seguin-
do movimentos previamente estabelecidos (coreo-
grafia) ou improvisados (dança livre). 

A dança pode existir como manifestação artística 
ou como forma de divertimento ou cerimónia e  
também faz parte de um processo educacional, 
sendo uma das matérias abordadas nas escolas na 
subárea das atividades rítmicas expressivas. 

Neste artigo abordaremos só algumas das danças 
tradicionais portuguesas lecionadas que abarcam 
imensa tradição e são trasmissoras de cultura entre 
gerações.

A Dança na escola, como aplica métodos e pro-
cessos livres, possibilita aos alunos aprenderem, pe-
las experiêcias do prórpio corpo, a agir livremente 
no espaço em que se movimentam, interagir com 
as pessoas que os cercam e a expressar sentimen-
tos e pensamentos através de formas diferntes de 
comunicação corporal.
Assim, a Dança permite desenvolver as seguintes 
habilidades e capacidades:
- exploração individual do movimento de acordo 
com uma determinada sequência rítmica;
- combinar vários tipos de deslocamentos definidos 
pela orientação corporal;
- aumento da resistência corporal, equilíbrio, coor-
denação, sicronismo, estética, postura e felxibilida-
de;
- sensibilidade artística com criação de sequências 
de movimentos em sintonia com a música;
- normalizar ou melhorar o comportamento do 
aluno;
- despertar para os valores culturais e artísiticos;
- aplicação de cuidados com o próprio corpo e 
com a saúde;
- formação de um sentido crítico e consciente;
- facilitação de relacionamentos interpessoai;
- desenvolvimento da auto-estima, autoconfiança e 
do sentido de responsabilidade.

OBJETIVOS E PROPÓSITOS DA DANÇA NO ENSINO

No início do século XX, nasceu o famoso Cor-
ridinho (que pode ser traduzido como mel ou 
Corrido) que se originou a partir de um salão de 
baile nascido em meados do século passado, em 
algum lugar na Europa Oriental. O instrumento 
fundamental do corridinho é o acordeão , que 
chegou à região do Algarve no final do século 
XIX.
O corridinho foi dançado com os casais, forman-
do uma roda, as meninas do lado de dentro e os 
meninos do lado de fora. Quando a roda gira, os 
pares movem-se para os lados.
Conforme a música progride, os pés batem no 
chão com mais vigor, parando a roda, para pros-
seguir imediatamente. Mais tarde, os casais jun-
tam-se à dança, mantendo a fiação no mesmo 
local, após o que a roda retoma a sua evolução, 
sempre para o lado direito.
O corrido nasce, então, como uma dança de 
namoro.

O fandango lusitano é preservado em várias 
comunidades de Portugal. A dança e festividades 
aparecem como manifestações folclóricas em 
diversas regiões. O fandango chegou a  Portugal 
no século XVIII, vindo dos palcos do teatro espa-
nhol. O ritmo espanhol foi contagiante em Portu-
gal. Chegou primeiro ao círculo da aristocracia 
como dança de salão e posteriormente invadiu 
as tabernas, em ambiente de homens. Tal influên-
cia foi tão significativa que o fandango alcançou 
até mesmos os conventos. Neste momento as 
mulheres já ocupavam os espaços das danças, 
rodopiando ao som da música e do estalido dos 
dedos. Foi a partir daí que o fandango passou a 
ser visto também como instrumento de sedução.
De modo geral a dança portuguesa é caracteri-
zada como inebriante e viril. O Fandango Riba-
tejano é um dos fandangos mais conhecidos. No 
norte da província ribatejana, na margem do rio 
Tejo, os campinos usam trajes típicos mais escu-
ros e mantêm danças mais lentas. Na região da 
grande lezíria os fandangueiros dançam nas áreas 
rurais, de forma mais agitada, vestindo roupas 
típicas mais elegantes e com adornos. As carac-
terísticas musicais do fandango de Ribatejo são 
semelhantes às com as encontradas no Alentejo. 
O fandango ainda é dançado em praticamente 
em todas as províncias de Portugal, com dife-
rentes arranjos, ritmos, cantares e movimentos 
coreográficos. Somente no Ribatejo há quase 
vinte variantes de fandangos, além de acordeons, 
tocados também por pífaros, gaitas-de-beiços, 
harmónios e clarinetes. Nas suas variadas formas, 
o fandango português pode ser ainda também 
uma versão apenas instrumental, sendo ou não 
cantado, dançado em roda ou dançado a pares 
com várias combinações.

CORRIDINHO

FANDANGO
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É a dança Rainha do Alto Minho. 
O Vira é um gênero músico-coreográfico 

do folclore português. Mais conhecido como 
característico do Minho, o Vira é todavia também 
dançado em muitas outras províncias, entre as 
quais a Estremadura. São vários os tipos de viras 
conhecidos: Vira Antigo (Reguengo Grande, 
Lourinhã e Casais Gaiola, Cadaval), Vira das 
Sortes (Olho Marinho, Óbidos), Vira Valseado 
(Outeiro da Pedra, Leiria), Vira de Costas (Colaria, 
Torres Vedras), Vira das Desgarradas (Reguengo 
Grande, Lourinhã), Vira Batido (Casais Gaiola, 
Caldas da Rainha), Vira de Três Pulos (Assafora, 
Sintra) e Vira de Dois Pulos (Lagoa, Mafra).

A forma coreográfica é sucedânea da dança 
de roda: os pares, formam uma grande roda, que 
evolui no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio. Em certo ponto, os rapazes abandonam 
os pares na roda e dirigem-se ao centro, onde 
batem com o pé direito e regressam, voltando até 
os respectivos pares. A roda recomeça a girar e, 
da próxima vez, são as moças que vão ao centro 
e assim sucessivamente. •

Trata-se de uma dança nascida no campo e 
muitos dizem que teve origem no Porto.

A chula é uma dança popular e género 
musical de Portugal de andamento ligeiro e 
de ritmo bastante marcado por um tambor 
conhecido por zabumba, por triângulo e 
chocalhos, originária do Alto Douro. O canto é 
acompanhado por rabecas, violas, sanfonas e 
percussão.

VIRA

CHULA

Gaspar Silva
Docente

Tostones venezuelanos
Ingredientes:

  1 unidade de banana verde
  1 unidade de peito de frango
  80 gramas de alface
  1 ramo de coentros
  80 gramas de cebola branca         
  2 unidades de tomate
  100 gramas de queijo branco
  50 gramas de molho de ketchup
  50 gramas de mostarda
  1 litro de óleo
  1 pitada de sal
  1 pitada de pimenta

Preparação:

Descasque a banana, corte em 4 pedaços grandes na 
diagonal e frite em óleo abundante por 10 minutos em fogo 
médio.

Assim que a banana sair do óleo, escorra muito bem e 
esmague imediatamente com a ajuda de uma tábua.

Separadamente, numa frigideira com óleo, cozinhe os peitos 
de frango previamente temperados. Assim que estiverem prontos 
corte em tiras.

Corte o tomate em cubos pequenos e faça um picadinho 
misturando com a cebola branca picadinha, coentros, sal e 
pimenta.

Por fim, frite os tostones novamente até ficarem dourados e 
crocantes, escorra e sirva.

Sirva os tostones venezuelanos e sobre eles adicione o frango 
em tiras, a mistura de tomate e cebola, a alface cortada em tiras 
e os molhos.

Os tostones podem ficar assim ou dar-lhes um toque final, 
adicionando um pouco de queijo ralado. É ideal para um jantar. •Maria de Lurdes Neves

Aluna EFA
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Caldeirada

 de P eixe Galega

Num copo longo encha de 
gelo e verta 7 cl de Vinho do Porto 
rosé. Preencher com sumo de frutos 
vermelhos e decorar com folhas de 
manjericão

Porto rosé com frutos vermelhos

Num copo longo encha de gelo e 
verta 7 cl de Vinho do Porto branco 
seco. Preencher com água tónica e 
decorar com uma rodela de limão e 
folha de hortelã.•

Porto Tónico

Q
uando falamos em 
tradições e relacionamos 
bebidas  temos logo 
que nos lembrar do 
nosso famoso Vinho 
do Porto, conhecido 
mundialmente.

Mais do que um dom da 
natureza, o Vinho do Porto é, na sua 
essência, essa espessura histórica, 
um património cultural coletivo de 
trabalho e experiências, saberes 
e arte, que gerações e gerações 
acumularam. 

Olga Martins
Docente

Tradição, identidade, legado. Como bom galego que sou, não 
poderia falar de tradições sem fazer alusão ao que de comum tem 
as culturas galega e portuguesa. Desde as diferentes artes culturais, 
como o folclore, até a gastronomia. Galiza e Portugal, especial-
mente o norte, partilham mil e uma histórias e tradições. Entre as 
mais comuns, encontramos habitualmente referências gastronómi-
cas de um lado e outro da “raia” que o rio Minho desenha e que 
divide estas duas regiões. E dentro dessas referências temos os pei-
xes e mariscos como eixo. São muitas as referências gastronómicas 
e as receitas tradicionais que nos fazem ver que a nossa tradição 
é a mesma em muitos mais aspetos dos que imaginamos. É quase 
como uma identidade, uma comunhão e afinidade que se esten-
dem além das nossas fronteiras. Facilmente encontramos receitas 
similares de norte a sul de Portugal, mas também encontramos es-
sas similitudes na Galiza. Poderíamos referir-nos a muitos e diversos 
pratos, salgados e doces, que nos unem; mas decidi escolher as 
caldeiradas como exemplo, pois além de ser comum a estes dois 
povos, representa muito bem as nossas tradições ligadas ao mar.

A origem das caldeiradas vem dos pescadores do alto mar. 
Quando partiam com as marés levavam nas adegas dos barcos 
produtos que pudessem conservar durante semanas, como as 
batatas, o pimentão, os alhos, as cebolas ou o azeite. Com estes 
ingredientes e o peixe que apanhavam diariamente, começaram 
a preparar um guisado de tacho que, com o passar do tempo, 
viria a tornar-se uma autêntica tradição. A origem do nome faz 
referência aos caldeiros em que os pescadores tinham o hábito de 
cozinhar.

Podemos fazer as caldeiradas com bastantes tipos de peixe; 
na minha terra as mais habituais são as de pescada, raia, tamboril, 
badejo, etc… De apenas um destes peixes ou misturando alguns 
deles. Também é habitual acrescentar outros produtos do mar 
como ameijoas, mexilhões ou camarão. Quanto mais variada for 
a caldeirada, mais rica será em sabor e aparência. Os pescadores 
utilizavam tradicionalmente a água do mar para fazer as caldeira-
das, pois esta tinha o ponto de saturação de sal ideal para o peixe 
e os mariscos. 

Do ponto de vista técnico, a caldeirada é um cozido, isto é, 
uma preparação que não passa pelo estrugido, e que tem como 
ingredientes básicos as diferentes variedades de peixes, batata, 
cebola, tomate e pimentão. O tempero deste prato pode incluir 
apenas sal e azeite, ou vários outros condimentos, como pimenta, 
salsa, louro e outros. É nestas variáveis que identificaremos as ori-
gens das diferentes caldeiradas existentes em Portugal e na vizinha 
Galiza, como, por exemplo, a caldeirada poveira.

A caldeirada pode ser mais ou menos líquida: por vezes, é 
servida como uma sopa, noutras regiões é frequente servi-la sobre 
fatias de pão ou com pedaços de pão torrado.

A receita que apresento é das mais simples e também das mais 
tradicionais da minha terra, a Galiza.

Preparação:
Para começar a preparar a caldeirada galega tradicio-

nal, o primeiro a fazer é lavar, descascar e cortar as batatas 
em rodelas mais ou menos grosas e a cebola em quatro. De 
seguida, colocar estes ingredientes num tacho com água a 
ferver, sal, um fio de azeite e louro. Deixar cozer até que as 
batatas estejam levemente cozidas, mas sem se desfazer. 

Para preparar o molho “ajada”, característico das cal-
deiradas galegas, deveremos colocar os alhos e o louro a 
cozinhar em azeite a baixa temperatura, para não queimar. 
Deverá borbulhar muito levemente durante uns 15 minutos. 
Passado este tempo, deixar amornar sem mexer e acres-
centar o pimentão doce e o vinagre para temperar. Deixar 
repousar o pimentão e retirar o líquido resultante com a 
ajuda de uma concha sem apanhar os restos do pimentão 
que ficam no fundo do tacho. Passar por um coador fino e 
reservar.

Quando as batatas estiverem quase prontas, acrescen-
tar o peixe cortado em pedaços e deixar cozer aproxima-
damente dois minutos, ou até o peixe estar no ponto. Não 
esquecer de temperar bem de sal. Depois de o peixe estar 
cozido, retirar o caldo do tacho, reservando-o para outras 
elaborações, e deitar a “ajada” por cima do peixe e das 
batatas. Agora estará pronto a servir. O mais tradicional é 
comer a caldeirada com pão de aldeia, pois o molho de 
“ajada” pede esse miolo tão característico destes pães 
tradicionais. 

Bom apetite! •
Rodolfo Rodriguez

Docente

Ingredientes (4 px)

500 Gr. Pescada
1 ½ Cebola
5 Batatas médias
Molho “ajada”

5 Dentes de alho
q/b Azeite virgem
1 Folha de louro
q/b Pimentão doce
q/b Vinagre
q/b Sal
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Louvor do lixo

É preciso desentropiar 
a casa
todos os dias
para adiar o Kaos
a poetisa é a mulher-a-dias
arruma o poema
como arruma a casa
que o terramoto ameaça
a entropia de cada dia
nos dai hoje
o pó e o amor
como o poema
são feitos
no dia a dia
o pão come-se
ou deita-se fora
embrulhado
(uma pomba
pode visitar o lixo)
o poema desentropia
o pó deposita-se no poema
o poema cantava o amor
graças ao amor
e ao poema
o puzzle que eu era
resolveu-se
mas é preciso agradecer o pó
o pó que torna o livro
ilegível como o tigre
o amor não se gasta
os livros sim
a mesa cai
à passagem do cão
e o puzzle fica por fazer
no chão

AdíliaLopes

Arnaldo Varela Sousa
Dep. Comunicação e Imagem

Misteriosa

equação

do meu

e teu

coração:

já não

podendo

ser dois,

um sem

o outro

nenhum,

nós somos

duas metades

do que 

não pode

ser um. •

Poema 
para um
lenço dos 
namorados

Lisboa, 20 de Abril de 1960

Há um poema de Adília Lopes que define, 
talvez como nenhum outro, ao que vem a sua 
obra. Nele se escreve que “a poetisa é a mulher a 
dias/[que] arruma o poema/como arruma a casa/
que o terramoto ameaça”, porque “o poema 
desentropia”.

Aqui, como em outros textos, é como se a 
linguagem servisse para criticamente ordenar 
e evitar o caos e fosse a casa de todos os 
questionamentos – o lugar das mulheres, as 
convulsões e crises cíclicas da sociedade 
globalizada, o quotidiano e os temas domésticos 
– sempre num estilo só na aparência naif, de 
profunda autoironia e humor que se misturam com 
uma quase inocência, mas, também, com uma 
certa crueza que traz intencionalidade e clareza 
aos versos.

Sophia de Mello Breyner Andresen, Ruy Belo 
e Sylvia Plath são influências assumidas num 
estilo iluminado por rimas quase pueris na sua 
simplicidade, jogos fonéticos, coloquialidades 
inesperadas e, por vezes, idiomas estrangeiros.

Nascida em Lisboa, a 20 de Abril de 1960, Adília 
Lopes é o pseudónimo de Maria João da Silva 
Viana Fidalgo de Oliveira.

A sua poesia começou por ser publicada no 
Anuário de poetas não publicados, da Assírio & 
Alvim, em 1984. O primeiro livro, em edição de 
autor, será Um jogo bastante perigoso, em 1985.

De uma obra crescentemente reconhecida 
e que já vai extensa, destacam-se títulos como 
Irmã Barata, Irmã Batata (2000), Manhã (2015), 
Bandolim (2016) ou Dobra (2021) que reúne os livros 
publicados e alguns inéditos.

Católica praticante que afirma haver uma 
grande carga de santidade na sua escrita, estará, 
talvez, a usar a autoironia tão característica dos 
seus versos quando se define como “freira poetisa 
barroca”. Ou talvez fale em sentido literal porque, 
como disse numa entrevista, “depois da literatura 
vem o paraíso”. •

Prémio

Em 72 recebi
o prémio literário
dos pensos rápidos Band-Aid
o prémio foi uma bicicleta
às vezes penso
que me deram uma bicicleta
para eu cair
e ter de comprar
pensos
rápidos
Band-Aid
é o que penso dos prémios literários
em geral

P 30

Gosto das cebolas
e das pessoas
Mas as pessoas
são como as cebolas
fazem chorar

Os poemas que escrevo (D:25)

Os poemas que escrevo
são moinhos
que andam ao contrário
as águas que moem
os moinhos
que andam ao contrário
são as águas passadas

Arnaldo Varela Sousa
Dep. Comunicação e Imagem
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A tradição é, em sentido lato, um conjunto de crenças 
ou dizeres transmitidos entre gerações  duma época para a 
outra. Destarte, compreende as baladas, os contos populares 
os provérbios e várias outras realizações narrativas e líricas, 
geralmente transmitidas oralmente, ainda que posteriormente 
registadas por escrito.

Porém, a palavra tradição pode ainda ser extensiva a um 
conjunto de convenções literárias herdadas do passado, que, 
por variadas razões sofrem movimentos de novidade e rutura, 
mais ou menos fortes, com a tradição estabelecida.

Ora, é do ponto de vista da evolução literária que iremos 
abordar o tema que titula este artigo. Como tal, comecemos 
por asseverar, do nosso ponto de vista, que entre tradição 
e rutura, nem sempre o afrontamento se assume de um 
modo radical no que concerne às relações entre declínio e 
dinâmica. De facto, quando o equilíbrio de forças se rompe 
entre os sistemas em declínio e ascensionais, ainda que em 
contraposição, não são de excluir fenómenos de imbricação 
ou de miscigenação dos sistemas em confronto, como por 
exemplo foi típico no período de transição do neoclassicismo 
para o romantismo europeu, não obstante este período literário 
se haver caracterizado pela inovação, anti-convencionalidade 
e força transgressora, por vezes com aspetos contestadores e 
corrosivos da sociedade.

Realmente, os românticos postergaram a tradição literária 
neoclássica, mas redescobriram outra tradição literária 
como o maneirismo e o barroco. Por sua vez, os surrealistas 
criticaram corrosivamente a tradição literária do realismo, mas 
acabaram por proclamar a tradição literária do romance negro 
setecentista.

Deste modo, perante uma reestruturação com maior 
ou maior amplitude da tradição literária, há caminhos que 
continuam a ser calcorreados, ainda que, mais ou menos (re)
utilizados. De facto, a memória do sistema literário é basilar para 
o funcionamento da literatura, uma vez que nele coexistem 
elementos de natureza histórica e meta-histórica como 
arquétipos, mitos e símbolos, bem como elementos procedentes 
de matrizes literárias e extra-literárias, como crenças e 
rituais, que por vezes podem converter-se em elementos 
transtemporais, como são por exemplo os casos do género do 
código bucólico e do código petrarquista que permanece ativo 
e imodificado nos seus elementos fundamentais.

Ademais, nesta tensão contínua, a memória literária 
representa ainda uma função relevante no processo de 
comunicação, funcionando como um “thesaurus” (acervo de 
informações e conhecimentos) em que confluem e dialogam 
motivos, imagens, símbolos, e técnicas compositivas. Assim, por 
exemplo, não é sem razão profunda que a cultura grega tem 
sido assinalada como um importante papel na estruturação da 
cultura ocidental. 

Acresce em contraposição, como o reconhece  Harold 
Bloom,  que todo o poeta sente uma certa ansiedade edipiana 
em lutar contra o seus precursores, procurando contradizer, 

distorcer e lacerar o legado de que ele é filho, embora, como 
é óbvio, possam também ocorrer situações de imitação e 
influências.

Os Lusíadas,  obra prima da nossa literatura, poderá ser um 
exemplo concreto desse diálogo entre tradição e inovação. 
Com efeito, numa altura em que perpassam 450 anos da 
edição prínceps d’Os Lusíadas, de Luís de Camões, a epopeia 
escrita pelo mais genial poeta da língua portuguesa, suporta 
uma síntese inovadora do humanismo e do classicismo 
português  e da tradição antiga. De facto, o Renascimento 
português, enquanto movimento inovador, nunca substituiu 
radicalmente as formas tradicionais da poesia e portanto não 
constituiu um rutura total em relação à literatura anterior.

Efetivamente, na obra Os Lusíadas  a busca de conciliação 
entre modelos parece evidente, não obstante a predominância 
do  pendor inovador. Com efeito, constata-se na obra uma 
ação renovadora na língua portugesa que a impele para 
a sua fase moderna, quer em domínios da sintaxe quer do 
léxico, nomeadamente através da relatinização erudita e a 
incorporação de elemento exóticos. Desta forma,  institui-se 
como um movimento disruptor, que as novidades quinhentistas 
acrescentam. Porém, a despeito desse caminho renovador, 
confluem n´Os Lusíadas, valores e elementos oriundos da 
tradição medieval e peninsular, acrescidas de algumas 
singularidades do poeta., como o seu “engenho e arte”. De 
facto, na obra épica camoniana, a inspiração medieval é 
evidente na referência a episódios da história e lenda medieval 
europeia,  em especial na recriação do ambiente cavaleiresco 
do episódio novelesco dos Doze de Inglaterra,  bem como da 
tradição bíblica e história dos povos antigos. Ademais, são-lhe 
ainda familiares os saberes antigos da geografia e astronomia, 
particularmente de Ptolomeu e Estrabão.

Como não bastasse, entrecruzam-se na obra tradições de 
inspiração clássica, sobretudo visíveis na estrutura clássica do 
poema e da intervenção da mitologia como artifício poético, 
que remetem para a literatura e cultura das civilizações da 
Antiguidade; mas também elementos tradicionais de inspiração 
cristã, em especial nas intervenções do maravilhoso cristão e 
de certa forma do ideal expansionista da Fé e de espírito de 
Cruzada.

Mas, obviamente, as novidade quinhentistas são 
também introduzidas na obra, mercê do “honesto estudo” 
e “larga experiência” existencial , no âmbito do humanismo 
universalizante com que se singulariza o Renascimento 
português. Novidades  não só assentes no “vi claramente 
visto”, mas também e acima de tudo baseadas num “saber 
de experiência feito” de inspiração científica, que relega para 
segundo plano o saber livresco e escolástico tradicional e 
anterior.

Realmente, como diria Camões na sua lírica “mudam-se 
os tempos, mudam-se as vontades” e por isso mudam-se as 
situações e as coisas, pois ”todo o mundo é composto de 
mudanças,/tomando sempre novas qualidades” . Como tal, 
é absolutamente normal que não só surjam as inovações e 
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cosmovisões diferenciadas como a visão antropocentrista 
do mundo  em detrimento do teocentrismo medieval , que 
valorizam tudo o que é humano, mas também   novos aspetos 
formais  que passam pela chamada medida nova  de métrica 
decassilábica e nova organização estrófica como a  oitava, 
em desfavor da medida velha, que Camões também cultivaria. 
Novidades a que se acrescentariam, entre outras, o fascínio 
pelo exótico , como já aventamos, e o retorno apaixonado ao 
mundo clássico, recuperando os seus valores e modelos greco-
romanos, opondo-as à Idade Média, ou adaptando-os.

Deste modo, como uma obra do Renascimento (movimento 
de recuperação da cultura greco-latina),  Os Lusíadas 
evidenciam  inovações marcantes, entre outras, a pluralidade 
cultural e espírito crítico, particularmente expresso nas reflexões 
do poeta,  bem como, como já indiciamos, a valorização da 
observação e experiência e das capacidades do homem, bem 
sintetizado no verso “E,  se mais mundo houvera, lá chegara”

 Os Lusíadas são por isso uma obra que renova a tradição, 
dando origem a um novo caminho na encruzilhada dos tempos, 
mas que, de forma alguma, renega o caminho calcorreado. Em 
síntese, uma obra alinhada com a memória do sistema literário, 
a épica de matriz virgiliana, homérica e horaciana e, sobretudo, 
o cânone literário renascentista. 

Aliás, a literatura portuguesa está cheia de momentos 
diversificados de inovações e ruturas que de certa forma nunca 
cortam definitivamente com a tradição anterior. E se assim foi 
entre a época medieval e clássica da literatura portuguesa e 
assim seria também entre a época clássica e romântica. 

Com efeito, no decurso da estética romântica, além do 
individualismo, que passa pelo sentimento e exaltação do eu 
interior como valor potenciador da criação, pelo nacionalismo 
e pelo liberalismo, assiste-se paralelamente ao interesse e 
recuperação da Idade Média, enquanto época histórica 
representativa da afirmação das nacionalidades e da criação 
de independências políticas. Deste modo, a poesia e a 
tradição populares, como criações próprias, encontram nesta 
estética romântica um espaço privilegiado, como tentativa 
de reconstrução histórico-sociológica. Assim, neste caso, além 
da recuperação da tradição medieval, realça-se também a 
rutura aos conceitos clássicos e arcádicos em que predomina 
a razão e o equilíbrio de valores, contrapondo-se o espontâneo 
e natural, e dando-se relevo ao sentimento e à imaginação. 
Deste modo, sob cenários constituídos pela natureza em tumulto 
e revolta (locus horrendus) em contraposição à natureza suaves 
dos clássicos (locus amoenus), ambas tipos de paisagens 
convencionais, contrapõem-se também estados de alma 
diferenciados.
Rutura que o romântico Almeida Garrett radicalmente e 
conscientemente dilucida no início do seu poema “D. Branca”: 

“Disse adeus às ficções do paganismo
E, cristão vate, cristãos versos faço”

Uma outra rutura ocorre na memória do sistema 
literário, no século XIX, que deu ensejo a uma das mais 
exacerbadas polémicas entre a tradição e a rutura literária: 
a polémica travada entre românticos , chefiados por António 
Feliciano de Castilho, e os realistas e naturalistas, sob a égide 
da chamada “Geração de 70”, na qual pontuavam Antero 
de Quental e Eça de Queirós. De facto, uma controvérsia que 
além do seu pendor literário denunciava incompatibilidades 
mais profundas, mas que de um modo geral se opunha à 
decrepitude da sensibilidade do idealismo e excessos de 
formalismo romântico, contrapondo em alternativa novas 
cosmovisões, baseadas no contemporâneo, na realidade 
circundante e análise social, em especial  a vida burguesa e 
urbana nos seus aspetos mais negativos. Destarte, a usura, a 
ambição, a corrupção e outros comportamentos condenáveis 
são temas preponderantes, com o objetivo de promover 
a denúncia e a análise crítica dos vícios da sociedade sua 
contemporânea, tendo por fim último modificar formas de 
vida, renovar mentalidades e em última análise transformar a 
sociedade.  Curiosamente, algo que sendo inovador e de rutura 
face à anterior estética literária, nos faz recuar no tempo e à 
memória do sistema literário, concretamente à tradição das 
sátiras e críticas presentes nas peças vicentinas, com seus tipos 
sociais e fina ironia. Inovação que é ainda complementada 
pelo impressionismo literário da sua pena, pela utilização de 
diversos neologismos e galicismos que, por vezes suscitam efeitos 
cómicos ou pitorescos expressivos que revitalizam formas gastas 
de dizer expressivos 

Deste modo o “realismo como nova expressão de arte” , 
passa a facultar-nos, como é notório na obra “Os Maias” de Eça 
de Queirós, tipos imortais que constituem um fresco caricatural 
da sociedade portuguesa do século XIX , em forma de crónica 
de costumes, tal como fora habitual na tradição das farsas e 
autos moralizadores de mestre Gil Vicente.

Em sumula, como afirma Octavio Paz, “a modernidade é 
uma tradição polémica que desaloja a tradição imperante, 
que, por sua vez, é mais uma manifestação momentânea da 
atualidade”.•

Álvaro Nunes
Crítico Literário
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Marco Alves
Docente

Irmãos Baraça
Artesão
Fernando Capela Miguel
Colecionador Diabólica
Miguel do Sul
Concepção

O mestre da intriga internacional, 
Daniel Silva, traz-nos um novo best seller 
para acrescentar aos seus enormes 
êxitos anteriores, nomeadamente A 
ordem, A rapariga nova e A outra 
mulher, com esta fascinante história de 
espionagem e suspense repleta de ação 
protagonizada pelo restaurador de arte 
e espião, Gabriel Allon.

O fatal envenenamento de um 
multimilionário russo envia Gabriel Allon 
numa perigosa viagem pela Europa, na 
órbita de uma virtuosa música que pode 
ter a chave da verdade sobre a morte 
do seu amigo.

A trama descoberta por Allon conduz 

a canais secretos de dinheiro e influência 
que atingem o próprio coração da 
democracia ocidental e ameaçam a 
estabilidade da ordem internacional. •

Violeta del Valle é a primeira 
rapariga numa família de cinco 
irmãos truculentos. Nasce num dia de 
tempestade, em 1920, quando ainda 
se sentem os efeitos devastadores da 
Grande Guerra e a gripe espanhola 
chega ao seu país natal, na América do 
Sul.

Graças à ação determinada do 
pai, a família sairá incólume desta crise, 
apenas para ter de enfrentar uma outra: 
a Grande Depressão. A elegante vida 
urbana que Violeta conhecia até então 
muda drasticamente.

Os Del Valle são forçados a viver 
numa região selvagem e remota, onde 
Violeta atinge a maioridade e viverá o 
primeiro amor. Décadas depois, numa 

longa carta dirigida ao seu companheiro 
espiritual, o mais profundo amor da 
sua longa existência, Violeta relembra 
desgostos amorosos e apaixonadas 
relações, momentos de pobreza e de 
prosperidade, perdas terríveis e alegrias 
imensas.

A sua vida será moldada por alguns 
dos momentos mais importantes da 
História: a luta pelos direitos da mulher, 
a ascensão e queda de tiranos, os ecos 
longínquos da Segunda Guerra Mundial.

Contado a partir do olhar de uma 
mulher determinada, de paixões 
intensas, com uma vida plena de 
sobressaltos, Violeta é um romance 
épico, inspirador e emotivo, ao melhor 
estilo de Isabel Allende.

Maria dos Remédios tinha cinco anos 
quando perdeu a família nas cheias de 
1967. Pais, irmãos, avós, tios e primos, 
todos foram levados pelo rio de água e 
lama em que se transformou o periférico 
bairro da Urmeira. No dia do enterro da 
mãe, em 1974, Toni, prestes a completar 
dezanove anos, foi expulso da sua casa 
em Campo de Ourique. O pai, membro 
conservador da burguesia lisboeta, 
recusava-se a ter um filho homossexual.

Quando se conheceram, nos anos 80, 
época do boom da moda portuguesa, 
ela era uma modelo cada vez mais 
popular, ele um afamado decorador. 
Naquela altura, tinham Lisboa a seus 
pés. Só que a cidade estava em 

transformação e a vida é feita de 
escolhas e decisões que são capazes de 
mudar definitivamente o rumo de uma 
vida. 

Hoje, Maria dos Remédios vive na 
rua. Toni estica os dias num apartamento 
decadente. Só lhes restam as 
recordações e a amizade que nutrem 
um pelo outro. 

Em que momento se perderam?
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A Paz que se sonha e que 
toda a Humanidade deseja é 
quase sempre impossível. 

A árvore da Paz é frágil, 
pequena, ingénua e plena de 
galinhas parideiras e pombos 
mensageiros que são símbolos 
de uma Utopia que todos sabem 
mas que poucos conhecem...

A Paz desejada é todos os 
dias sonhada pela Humanidade. 

O Dia da Paz é logo o Dia pri-
meiro do Ano: Dia 1 de janeiro. •

ÁRVORE 
DA PAZ
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Ter Desafios Matemáticos Quadros Latinos

Grelha Colorida

A Torre de Pisa

Dois Relógios 

Se se largar uma 
bola de borracha 
do topo da Torre de 
Pisa, a 57 metros de 
altura, e em cada 
ressalto a bola se 
elevar um décimo 
da altura imediata-
mente anterior, que 
distância percorre 
antes de parar?

Colocaram-se dois relógios a trabalhar ao 
mesmo tempo e descobriu-se que um atrasava-se 
dois minutos por hora e o outro adiantava-se um 
minuto por hora. Quando se olhou novamente 
para os relógios, o que se adiantava marcava 
exatamente mais uma hora do que o outro. 
Durante quanto tempo tinham estado a funcionar 
os dois relógios?

4

1 - Preencha o quadro 
com algarismos de 1 a 
4, de forma a ter um nú-
mero diferente em cada 
linha e em cada colona.

2 – Seguindo o mesmo 
raciocínio do número 
anterior, preencha com 
algarismos de 1 a 5.

Considere a grelha 4 x 4 
(16 quadrados), em que 
todos os quadrados têm 
que ter uma cor. Nenhu-
ma cor aparece repetida 
em nenhuma linha ou 
coluna ou diagonal. A 
grelha  terá de respeitar 
os seguintes requisitos:

5

4

3

33

3
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Traditions
A tradition is the transmission of beliefs or cus-

toms from generation to generation. Here, up in 
the north of Portugal, we have many traditions 
and people give them great importance. As we 
are approaching the Paschal season, let's take 
a closer look at this tradition.

Easter celebrations start on Palm Sunday, 
which is a week before Easter Sunday. Good 
Friday is a public holiday, unlike most other 
European countries. This year, Good Friday will 
be on 15th April. Easter Sunday is a family day. 
Godparents offer a “folar” to their godchildren 
(nowadays, often replaced by a gift or money) 
and godchildren usually offer flowers to their go-
dparents. Family get together for lunch, typically 
roasted lamb.

The Easter visit: the “Compasso”
Some people, together with the priest, or 

someone who represents him, go from house to 
house with the holy Cross fully decorated with 
flowers to bless them and their families. Families 
prepare big tables full of food like almonds, 
boiled eggs, chocolate eggs, sweets of all 
kinds, the typical “folar” (usually a sweet yellow 
bread), Port wine, among many other delica-
cies. Families also have an Easter envelope (with 
money) which they give to the “Compasso”. 

Traditions create closeness between people. 
They bring us a sense of belonging, identity and 
even a sense of security. They connect us to the 
past and allow building valuable memories. 

1 – What's the best way to make Easter easier?

2 – What day does an Easter egg hate the most?

3 – How does the Easter Bunny stay fit?
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Try to find 15 words related to the Easter Season:

José Carlos Dias
Pedro Arantes
Raquel Pinto
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