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EDITORIAL

João Luís Nogueira
Diretor Geral

A Comunidade 
Escolar, Social 
e Empresarial, 
NÃO PODE e 
NÃO DEVE 
IGNORAR os 
Jovens
Nem-Nem?

Escola é... o lugar em que se faz amigos. 
Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos... 
Escola é, sobretudo, gente 
Gente que trabalha, que estuda, 
Que alegra, se conhece, se estima. 
(... ) 
E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comporte 
Como colega, amigo, irmão. 
Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. 
Nada de conviver com as pessoas e depois 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 
Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. 
Importante na escola não é só estudar, 
não é só trabalhar, 
É também criar laços de amizade, 
É criar ambiente de camaradagem, 
É conviver, é amarrar-se nela!”

Paulo Freire (in Educação como prática da Liberdade (23.ª ed.), 
Rio de Janeiro, ed. Paz e Terra, 1999).
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A Europa está a sangrar 
com a maior catástrofe que 
lança na lixeira as suas políti-
cas de Juventude. Esta morte 
lenta acontece no ano em 
que celebramos o Ano Euro-
peu da Juventude.

Vamos às palavras, para 
sabermos do que estamos 
a falar. O termo "nem-nem" 
("nem trabalha, nem estuda") 
refere-se à população jovem 
fora do mercado de trabalho 
e de instituições escolares e 
de formação. Equivale em 
espanhol ao "nini" (ni estudia, 
ni trabaja) e ao inglês "NEET" 
— "not in education, employ-
ment, or training", ou seja, "fora 
da educação, emprego e 
formação profissional".

O número dos Nem-Nem 
foi um flagelo nos anos da 
troika,  em Portugal, diminuiu 
com a recuperação económi-
ca e voltou a agravar-se com 
a COVID 19.  Em 2020, Portu-
gal registou o quinto maior 
aumento de Nem-Nem entre 
os 27 países da União Euro-
peia (UE) na percentagem 
de jovens entre os 20 e os 34 
anos que nem estão empre-
gados nem em educação ou 
formação.

Agora, vamos a números 
que são como o algodão, não 
enganam. Existem 5,5 milhões 
de jovens Nem-Nem na União 
Europeia que não estudam, 
trabalham ou frequentam 
qualquer formação. 

Em 2013, a percentagem 
de jovens nem-nem em Por-
tugal atingiu os 20%, indicam 
os dados do Eurostat: um em 
cada cinco jovens entre os 20 
e os 34 anos não trabalhava 
nem estudava ou estava em 
formação (cf. Observatório 
das Desigualdades, do Centro 
de Estudos e Investigação em 
Sociologia [CIES]).

Portugal é dos países da 
União Europeia onde mais 

subiu a percentagem de 
jovens que nem trabalham 
nem estão em educação ou 
formação.

Para a geração mais hi-
perconectada, os centennials 
ou geração Z — como são 
conhecidos os nascidos entre 
1996 e 2010 —, o COVID 19 for-
çou-os a dedicar as suas vidas 
ao mundo virtual devido às 
quarentenas e deixou os seus 
futuros e os seus planos em 
suspenso. Além disso, muitos 
estudantes foram obrigados 
a abandonar os estudos por 
falta de recursos ou impossibili-
dade de segui-los na internet.

Os investigadores do CIES, 
estrutura do ISCTE — Institu-
to Universitário de Lisboa —, 
apontaram que "em 2020, 
na Europa e em Portugal, 
se verificou um aumento do 
desemprego jovem, relativa-
mente a 2019, mais 1,7 pontos 
percentuais (pp) e 4,3 pp, 
respetivamente". Em Portugal, 
a taxa de desemprego dos 
jovens com menos de 25 anos 
era de 22,6%, mais 5,8 pp que 
a média da União Europeia 
e 15,7 pp que a nacional (cf. 
https://expresso.pt/economia/
2021-07-24-Jovens-nem-nem-
-disparam-com-a-pandemia-
-780fb2f7).

O relatório de 2022 sobre 
Emprego e Desenvolvimento 
Social na Europa (ESDE) é um 
murro no estômago: os jovens 
estão entre os mais afetados 
pela perda de postos de 
trabalho durante a crise pro-
vocada pela pandemia.  O 
relatório conclui que, além dos 
jovens com menos de 30 anos 
enfrentarem dificuldades para 
encontrar empregos adequa-
dos às suas competências e 
experiência, o desemprego 
mantém-se mais elevado do 
que antes de 2019, e cerca 
de 1 em cada 2 jovens (45,9%) 
têm contratos temporários, em 

comparação com 1 em cada 
10 de todos os trabalhadores 
(10,2%).

ELEVADAS QUALIFICAÇÕES 
GARANTEM EMPREGO?

Finalmente, temas para 
reflexão de todos.

A Educação é apresenta-
da como motor primeiro do 
desenvolvimento social, mas 
o mundo do trabalho não 
responde da forma esperada. 
O baixo nível de escolaridade 
aumenta a probabilidade de 
um jovem acabar sem traba-
lhar, não estudar, nem fazer 
formação (os chamados "nem 
nem"), as elevadas qualifica-
ções não garantem a empre-
gabilidade porque exigem 
competências que ainda não 
conhecemos e formações que 
não estão desenhadas.

QUE FUTURO SE DESENHA? 
Nunca como agora 

importa implicar os jovens 
nas decisões que envolvem 
as suas vidas. Num recente 
seminário sobre Educação e 
Transformação Digital, a frase 
mais repetida foi "não deixar 
ninguém para trás". Os jovens 
deram voz à solidariedade 
e mostraram a sua vontade 
de construir um mundo mais 
justo, mais equitativo, mais 
inclusivo (cf. www.dn.pt/opi-
niao/a-desilusao-dos-mais-jo-
vens-15032745.html, consulta-
do em 08.08.2022)

Mais de metade dos nossos 
jovens não sabe o que vai ser 
o dia de amanhã: um drama 
para eles e um sobressalto 
para os pais.

Portugal é o quinto país 
com os maiores níveis de 
trabalho temporário entre os 
jovens e o sétimo com mais jo-
vens a trabalhar em 'part-time' 
por falta de alternativas. Que 
dizer delas, que têm propor-

cionalmente mais contratos 
temporários e trabalham mais 
em 'part-time' que os homens? 
(cf. https://www.observato-
rio-das-desigualdades.com/
tema-trabalho-emprego/, 
consultado em 07. 08.2022).

A pandemia fez com que 
milhões de jovens adultos se 
mudassem para a casa dos 
pais, porque as universidades 
onde estudavam fecharam as 
portas e estabeleceram aulas 
online ou porque se viram sem 
trabalho.

Esta faixa da população 
entre 18 e 25 anos, recém-
-formados, viram as empresas 
prescindir dos seus serviços 
enquanto o diabo esfrega um 
olho e os seus sonhos adiados 
(cf. https://brasil.elpais.com/
internacional/2021-05-16/dos-
-centennials-aos-pandemials-
-o-futuro-truncado-dos-jovens-
-na-america.html consultado 
em 08.08.2022).

Chega de números. 
Tornam-se maçadores mas 
a realidade dos Nem-Nem é 
bem mais dramática. Olhem 
aquele jovem aspirante a 
jornalista que relatou o seu 
desânimo no The New York 
Times, sobre os  36.000 repór-
teres demitidos ou em licença 
não remunerada, muitos deles 
profissionais veteranos.

DESAFIO ÀS ESCOLAS

Mas o que explica que 
um em cada cinco jovens 
portugueses não estude nem 
trabalhe? 

Dizem que uma parte da 
resposta reside na escola, 
muitas vezes, desligada dos 
estudantes que são a razão 
de ser da sua existência. Sem 
estimular jovens criativos e 
inteligentes a desenvolverem 
plenamente as suas capaci-
dades, as escolas tornaram-se 
desinteressantes, presas a 

fórmulas de ensino antigas 
e ineficientes que acabam 
por afugentar os alunos (cf. 
www.1.folha.uol.com.br/semi-
nariosfolha/2021/06/escola-
-sem-sentido-e-parte-do-pro-
blema-dos-nem-nem.shtml, 
consultado em 06.08.2022).

Quem cria emprego são 
sobretudo as Empresas e não 
o Governo. Este, no entanto, 
tem um importante papel na 
gestão e combate ao proble-
ma dos 'nem nem'.

É da responsabilidade do 
Governo a oferta (ao nível do 
ensino obrigatório) de edu-
cação pública, de qualidade 
que combata o abandono 
precoce e proporcione al-
ternativas de aprendizagem, 
profissionalizantes que procu-
rem integrar e familiarizar os 
estudantes, cada vez mais 
cedo, com a vivência em-
presarial através de estágios 
de curta duração (durante o 
período letivo ou sob a forma 
de estágios Profissionais').

Temos Escolas e professo-
res do século passado, para 
acolher e preparar jovens no 
processo Educação/Forma-
ção deste e para este século.

É urgente que todos refor-
cem a orientação vocacional 
no 3º ciclo.

É urgente atualizar  e 
modernizar a sala de aulas, 
equipamento, mobiliário e 
ferramentas.

É urgente requalificar 
métodos e modelos pedagó-
gicos e centrar a  avaliação 
no conhecimento científico do 
Saber Fazer, Saber Ser, Saber 
Estar e no Saber Saber.

É urgente realizar a transi-
ção digital nas escolas conti-
nuando a implementar o en-
sino a distância nas matérias 
mais teóricas e de pesquisa/
investigação com currículos 
ocultos.

É urgente diversificar o cur-

rículo e torná-lo mais flexível 
às realidades empresariais e 
sociais locais.

É urgente desenvolver 
planos de formação contínua 
ao longo da vida em todos 
os anos letivos atualizando e 
acrescentando as competên-
cias técnicas e pedagógicas 
dos Professores e Auxiliares.

Nesta perspetiva, a forma-
ção de base tem a ver com 
três componentes essenciais. 
Em primeiro lugar, os conheci-
mentos e os saberes a língua 
materna, as línguas estrangei-
ras, a matemática, a história, 
a geografia, etc.; em segundo 
lugar, o quadro de atitudes 
e de comportamentos que 
importa desenvolver nos jo-
vens e que são determinantes 
numa sociedade competitiva 
e exigente, a autonomia, a 
auto-estima, o espírito de ini-
ciativa, o sentido de responsa-
bilidade, o gosto de aprender, 
a capacidade empresarial e o 
trabalho em grupo ; e, em ter-
ceiro lugar, a consolidação e 
o aprofundamento dos valores 
da solidariedade, humildade, 
respeito pelos outros, verda-
de, tolerância e liberdade 
(cf.  https://docplayer.com.
br/163577638-A-gestao-de-re-
cursos-humanos-no-espaco-
-escolar-como-atingir-uma-
-pedagogia-de-excelencia.
html#show_full_text, consulta-
do em 07.08.2022).

Nós, na EPATV, temos con-
tribuído para a diminuição de 
Nem-Nem, como atestam os 
nossos índices de empregabi-
lidade e de sucesso escolar. 
Vamos continuar nessa senda. 

A EPATV quer cumprir-se 
como “Gente que trabalha, 
que estuda. Que alegra, se 
conhece, se estima” E SOLIDÁ-
RIA.•

32 EDITORIAL EDITORIAL

https://expresso.pt/economia/2021-07-24-Jovens-nem-nem-disparam-com-a-pandemia-780fb2f7
https://expresso.pt/economia/2021-07-24-Jovens-nem-nem-disparam-com-a-pandemia-780fb2f7
https://expresso.pt/economia/2021-07-24-Jovens-nem-nem-disparam-com-a-pandemia-780fb2f7
https://expresso.pt/economia/2021-07-24-Jovens-nem-nem-disparam-com-a-pandemia-780fb2f7
http://www.dn.pt/opiniao/a-desilusao-dos-mais-jovens-15032745.html
http://www.dn.pt/opiniao/a-desilusao-dos-mais-jovens-15032745.html
http://www.dn.pt/opiniao/a-desilusao-dos-mais-jovens-15032745.html
https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-trabalho-emprego/
https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-trabalho-emprego/
https://www.observatorio-das-desigualdades.com/tema-trabalho-emprego/
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-16/dos-centennials-aos-pandemials-o-futuro-truncado-dos-jovens-na-america.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-16/dos-centennials-aos-pandemials-o-futuro-truncado-dos-jovens-na-america.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-16/dos-centennials-aos-pandemials-o-futuro-truncado-dos-jovens-na-america.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-16/dos-centennials-aos-pandemials-o-futuro-truncado-dos-jovens-na-america.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-16/dos-centennials-aos-pandemials-o-futuro-truncado-dos-jovens-na-america.html
https://docplayer.com.br/163577638-A-gestao-de-recursos-humanos-no-espaco-escolar-como-atingir-uma-pedagogia-de-excelencia.html#show_full_text
https://docplayer.com.br/163577638-A-gestao-de-recursos-humanos-no-espaco-escolar-como-atingir-uma-pedagogia-de-excelencia.html#show_full_text
https://docplayer.com.br/163577638-A-gestao-de-recursos-humanos-no-espaco-escolar-como-atingir-uma-pedagogia-de-excelencia.html#show_full_text
https://docplayer.com.br/163577638-A-gestao-de-recursos-humanos-no-espaco-escolar-como-atingir-uma-pedagogia-de-excelencia.html#show_full_text
https://docplayer.com.br/163577638-A-gestao-de-recursos-humanos-no-espaco-escolar-como-atingir-uma-pedagogia-de-excelencia.html#show_full_text
https://docplayer.com.br/163577638-A-gestao-de-recursos-humanos-no-espaco-escolar-como-atingir-uma-pedagogia-de-excelencia.html#show_full_text


d a n i e l  f e r n a n d e sd a n i e l  f e r n a n d e s

o “LED” a desafiar
tantos “lerdinhos”

 “Lembro-me muito bem do 
meu avô a cantar em casa com 
tudo e mais alguma coisa. E 
quando a voz lhe começava 
a falhar, ele assobiava as 
melodias das músicas. Posso 
dizer que a música sempre 
esteve presente na minha vida 
e foi daí que esta minha paixão 
começou a ganhar cada vez 
mais força”.

Estais à espera de um rapaz que “fala e 
canta fininho”? 

É verdade, mas não sabemos responder 
e quando não se sabe, pergunta-se ao ven-
to onde vamos encontrar este “Mago sopro 
encanto /Nau da vela em cruz”. E o Vento 
respondeu-nos: “Foi nas ondas do mar /Do 
mundo inteiro /Terras da perdição /Parco 
império mil almas /Por pau da canela e 
Mazagão”.

Sim, leitores, porque ele é “Pata de 
negreiro /Tira e foge à morte/ Que a sorte é 
de quem/ A terra amou/ E no peito guar-
dou/ Cheiro da mata eterna /o Laranja, 
Amares sempre em flor”. Eh, ui, descul-
pem. Não era Amares que devia citar mas 
Luanda, mas ele é o melhor embaixador de 
Amares.

Desistam, tem uma voz grave (e grossa, 
como diz o nosso povo e o Vento). 

Pensais estar diante de um jovem im-
pulsivo ou desbocado? 

Nada disso, porque é uma pessoa 
confiante, destemida, genuína, empáti-
ca, solidária, contagiante, engraçada e 
promissora.

Aguardais um jovem peneirento 
porque é já uma grande voz da música 
lírica? 

Podemos dizer mais algumas coisa: 
os seus ídolos não são o Pavarotti, ou o 
Josep Carreras nem o Andrea Bocelli. A 
lista começa no António Variações — “o 
maluco” — que só agora começa a ser 
amado e respeitado na sua terra “onde 
era gozado e maltratado”, prossegue 
com a Simone de Oliveira e inclui a Amá-
lia Rodrigues.

Se esperais um jovem sisudo, nunca 
estivemos tão enganados: para além 
de “cantar nas horas”,  o mais recente 
e melhor embaixador de Amares pôs o 
estúdio da RTP todo a rir!  Está quente a 
vossa resposta.

Cresceu a ouvir os bisavós a cantar. 
“Eles conheceram-se no bailarico, na 
aldeia, no meio dessa alegria. Depois dos 
meus bisavós morrerem, desapareceu 
essa alegria, mas agora canto para eles” 
— lembra.

E nós perguntamos: quem é que canta 
para os bisavós? Só alguém, ímpar, que 
gosta das suas raízes. Muitos de nós nem 
da cara deles nos lembramos, quanto 
mais das suas cantigas!

Desenganem-se, é um jovem aces-
sível capaz de falar com toda a gente, 
com alegria e diversão, sem esquecer a 
sua atividade como catequista, menos 
intensa que o rtimo de concertos progra-
mados para o passado mês de Agosto. 

Parece um “Nem, Nem” (nem estuda 
nem trabalha)? 

Longe disso, trabalha num restaurante 
em Braga e estuda numa Academia em 
Vila Verde mas nasceu e vive em Amares.

Admirais o seu sucesso actual a nível 
nacional e no Minho onde anima muitas 
festas e romarias? 

Sim, mas este momento foi construído 
percorrendo um caminho com muitas 

pedras e obstáculos.
Estais a aguardar um menino nascido 

em berço de ouro, onde nada lhe faltou 
ao longo de mais de duas décadas? 

Nada disso consta dos autos e dos 
registos: como eram difíceis as condições 
criadas pela separação dos pais, aos dois 
anos de idade, foi criado e educado (e 
que bem!) pela avó e por duas tias que 
são as suas mentoras.

Se esperais um jovem que estudou em 
escolas de requinte, desenganai-vos.

Ele estudou na Escola de Rendufe e 
a sua inclinação para a música foi uma 
sementeira faustosa dos bisavós que esta-
vam sempre a cantar.

Se aguardais que as musas inspirado-
ras foram um Elton John ou uma Amália, 
ides sentir-vos frustrados.

Foi uma  “moça a cantar um Salmo 
no Grupo Coral de Lago” que fez brotar 
nele um desejo: “quem me dera cantar 
assim”! A Tia Eugénia escutou este anseio 
e aconselhou-o a ir para o Grupo Coral 
da sua terra natal. Que aconteceu? “As 
pessoas começaram a apreciar muito. O 
povo gostava de me ouvir cantar”.

“O povo”! E sabem o que é o “Povo”? 
Pode ser um lugarejo ou um pedaço da 
população que não pertencia nem ao 
clero, nem à nobreza.

A linguísta portuguesa Carolina de 
Micaelis definiu assim: “a palavra "povo" 
pode referir-se à população de uma 
cidade ou região, a uma comunidade ou 
a uma família; também é utilizada para 
designar uma povoação, geralmente 
pequena” (cf. https://michaelis.uol.com.
br/moderno/portugues/index.php?lin-
gua=portugues-portugues&palavra=po-
vo), consultado em 09.08.2022.

Finalmente, mas em primeiro lugar, 
ficais sossegados ao antever que o nosso 
jovem é um indiferente ao que está à sua 
volta? 

Então, desassossegai-vos: depois de 
ler os programas dos principais partidos, 
decidiu há uns anitos, militar activamente 
numa Juventude partidária e é presiden-
te da Comissão Política Concelhia da 
Juventude Socialista de Amares. 

Ele não fica a ver a banda passar... 
como as suas tias Helena e Eugénia o 
aconselhavam porque “não me incenti-
vavam” a ter ação política. Música? Sim. 
Política? Vamos ver.

Este sobrinho do antigo presidente 
da Junta de Freguesia de Caires (José 
António Fernandes) começou a dinamizar 
debates sobre iniciação e aperfeiçoa-
mento político dos jovens em Amares, sob 
a bandeira da JS, passava das palavras 
às acções, com a organização e recolha 
de cabazes de Natal e a promoção das 
compras nos estabelecimentos comer-
ciais de Amares, para acelerar a econo-
mia local.

DANIEL FERNANDES:

54 DESTAQUE DESTAQUE
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SE QUEREMOS MUDAR 
ALGUMA COISA...

Muitas pessoas — adverte —  “igno-
ram que há gente muita miséria em Ama-
res. Se queremos mudar alguma coisa é 
através da ação política de proximidade 
que incomoda e constrói soluções. Não 
precisamos de ir para África para comba-
ter a pobreza. Essa é uma visão românti-
ca do voluntariado que deve começar 
na porta ao lado da nossa. Certo?” 

Ficamos sem resposta. E volta a história 
dos bisavós, contada abaixo mas a puxar 
para cima.

Há sempre um ´mas´ para o Daniel: “a 
política é simples, bonita e vale a pena. 
As pessoas — algumas, bastantes — é 
que a sujam”.

Voltemos ao gosto do Povo que, aos 
12 anos, o leva a procurar aulas de canto 
em Vila Verde, para “desenvolver a voz”, 
com a mestria da professora Raquel Fer-
nandes, na Academia de Música de Vila 
Verde, um trabalho continuado hoje com 
a professora Rita Duarte.

“Sim, foi na Academia de Música 
de Vila Verde que aprendi tudo, com a 
professora Raquel Fernandes. O controlo 
da voz, dos nervos, e do corpo vem todo 
de lá, ainda há muito trabalho a fazer, 
mas também sei reconhecer um longo 
caminho que fizemos naquela Academia, 
e tudo aquilo que foi aperfeiçoado ao 
longo dos anos, de muito trabalho e tam-
bém stress por vezes” — assegura.

Chegados aqui, basta de mistérios. Es-
tamos a falar do Daniel Fernandes, classi-
ficado em terceiro lugar num dos maiores 
concursos da Música na RTP, “The Voice 
Portugal”, com a espantosa canção dos 
Queen “Who wants to live for ever”. É o 
cume de uma ascensão iniciada quase 
do nada.

Aos dois anos, os pais separaram-se, 
deixando dois filhos (Daniel e o irmão) ao 
cuidado da avó e de duas tias, porque 
a mãe tinha de ir todos os dias trabalhar 

para Braga. O irmão mais novo concluiu 
o nono ano e trabalha numa empresa em 
Navarra. Nessa altura, o Daniel não quis 
ir viver para Braga e “não havia alegria 
para cantar”, apesar de ouvir os bisavós 
a trautear melodias em casa.

A “moça do Salmo” e a Tia Eugénia 
meteram-lhe o “vicio” de cantar no Gru-
po Coral de Lago e este é início do cres-
cimento do Daniel Fernandes: um farol de 
superação das dificuldades para muitos 
jovens de hoje. Ele é um “LED” ( light-emi-
tting diode) — Diodo Emissor de Luz — e 
muitos continuam a ser “Lerdinhos”.

Aos 12 anos, procurou aulas de canto 
na Academia de Música de Vila Verde 
para desenvolver a voz e o seu timbre de 
contra-tenor “não mudou com a chega-
da da puberdade”.

Hoje, confessa o Daniel, “estou grato à 
tia Eugénia porque todas as semanas me 
levou para a Academia de Vila Verde e 
nunca me deixou desistir e sonhar”.

Começa a estudar no ensino Superior 
— Filosofia na Universidade do Minho — 
enquanto trabalhava num café da Tia 
Helena, junto ao campo de futebol, des-
de 2016, mas “tivemos de fechar o Café 
em 2018”. Seguiu-se um novo trabalho no 
Verão, no Lago dos Cisnes, em Prozelo, 
Amares. Surge uma emigração para a 
América para “pagar a carta de condu-
ção e a compra de um carro” para po-
der “ir ao Porto todos os dias para visitar a 
Tia Helena, atingida por uma Leucemia”.

“Nunca deixei de estudar, devido ao 
apoio da Tia Eugénia” e chega a opor-
tunidade de trabalho no Restaurante 
Migaitas, em Infias, Braga.

“O Fernando é um amigo ímpar. 
Agora vão ficar a saber… foi ele que me 
inscreveu no The Voice. Espero que ele 
não se zangue comigo, mas facilitou-me 
a vida durante todos os meses que andei 
no concurso, pagou-me ausências ao ser-
viço e concedeu-me folgas para poder 
ensaiar para as galas”.

Como o programa “excedeu todas 
as expetativas, o Fernando ajudou nas 

viagens, fez a diferença entre a participa-
ção que me proporcionou e a ausência e 
hoje não estaria aqui a falar convosco”.

Ele permitiu-me “aproveitar Lisboa, ser 
feliz e minhoto sem preocupação quan-
do apenas sabia cantar o tema de Os Mi-
seráveis e My Way e umas coisitas mais”. 

Tanto é assim que — recorda — “cada 
vez que passava à fase seguinte pergun-
tava-me: agora estou lixado. Aí entra o 
meu mentor, Diogo Piçarra e o Vitorino 
era o meu sonho. Nessa semana, o Diogo 
Piçarra arrepiou-me: a Dulce Pontes (a 
sugestão dele) estava no Dubai”.

“Que sorte — exclama Daniel. Eu que-
ria mostrar a todos os portugueses que 
canto vários tipos de música e o Vitorino 
ficou entusiasmado, como todos os portu-
gueses viram” (cf. https://www.youtube.
com/watch?v=NXnE-n2n36M).

Mas antes do dia 6 de fevereiro, a 
grande final do The Voice, o Daniel rece-
beu quatro testes positivos ao COVID 19 
e ficou sem voz. Foi um momento dramá-
tico.

Mas não há bela sem senão, mas foi 
um bom “senão”:  a chegada do The Voi-
ce atrasou algumas cadeiras da Licencia-
tura em Filosofia.

O nosso interlocutor responde: “foi o 
convívio com os meus bisavós. Trabalha-
ram tanto, tanto e nada tinham no fim 
das suas vidas porque não estudaram. 
Vejam só o trabalho que tiveram para 
criar e educar onze filhos e ainda ama-
mentar alguns filhos de outros”.

É neles que o Daniel se inspira: “te-
mos de trabalhar, estudar e ajudar os 
outros. Às quartas-feiras, a minha bisavó 
dava tostões aos vizinhos pobres, porque 
tinham uns talhos e mercearias, de onde 
retiravam carne para dar aos pobres num 
tempo em que havia fome, desgraça 
e essa lição de uma pessoas que não 
estudou mas deixou muito aos pobres é a 
minha maior lembrança. A minha Bisavó 
—merece maiúscula, não? —  faleceu em 
2008 e ainda hoje é conhecida como a 
mãe dos pobres. É um ensinamento que 

guardo e levo sempre comigo, na música 
e na política”.

Se queremos saber quais são os seus 
“LED's”, Daniel Fernandes nomeia Simone 
de Oliveira, Amália Rodrigues e “o malu-
co” do António que decide deixar Ama-
res e vai para Lisboa, num país atrasado 
que não o percebeu e hoje “muita gente 
ganha dinheiro e muito dinheiro com o 
talento de um músico que apareceu à 
frente do seu tempo”.

De facto, “ele era um homem simples 
e fazia tudo de bom do pouco que tinha. 
Amares, finalmente, reconheceu-lhe o 
valor e os que o criticaram são os mesmos 
que agora estão a louvá-lo e afirmar que 
ele é um herói”.

Daniel Fernandes não tem dúvidas: 
“Amares é a terra do Gualdim Pais, do 
Chefe Silva e do António Variações”.

O seu sonho é conseguir o Mestrado 
em ensino para dar aulas de formação 
musical mas não esquece o apoio de 
empresas de Amares como a Tervel, 
de Teresa Serrão, ou a Namorarte que 
fabricou os primeiros sapatos para um 
compasso pascal em Lago com “as peles 
mais brilhantes que tiverem por aí” — 
como pediu.

Daniel não esquece o medalhão de-
senhado pela Syo, de Sylvie Castro, e “só 
os sapatos não são de Amares. Estive lá a 
promover a minha terra e muitos senti-
ram-se orgulhosos de ser de Amares”. 

A grande final do ‘The Voice Portu-
gal’ aconteceu a 6 de fevereiro. Daniel 
Fernandes foi o primeiro finalista a subir 
ao palco e, uma vez mais, brilhou com 
uma atuação inesquecível do tema ‘Who 
Wants to Live Forever’.

Após a atuação, o seu mentor, Diogo 
Piçarra aproveitou para fazer uma confi-
dência.

“Posso dizer uma coisa Daniel… O Da-
niel não teve a melhor semana da vida 
dele, ou as melhores duas semanas… 
este rapaz… Chegaste a levar a pica?“, 
começou por dizer o mentor. “Não, foi só 
comprimido“, respondeu Daniel.

“Tiveste problemas de voz não é?“, 
perguntou Catarina Furtado. “Fiquei sem 
falar, segunda-feira, terça-feira…“, de-
sabafou o concorrente que aguardava 
o grande momento (cf. https://quinto-
-canal.com/televisao/inal-the-voice-por-
tugal-2021-o-dueto-entre-vitorino-e-da-
niel-fernandes).

Eu prefiro cantar em 
funerais do que em 

casamentos. O funeral 
é um momento onde 

tem de haver um forte 
sentimento na música 
e acho que as pessoas 

presentes num funeral 
merecem uma maior 

dedicação e um maior 
sentimento na voz 

da pessoa que está a 
cantar. Eu gosto de 
ajudar as pessoas a 
fazerem o seu luto.
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António Costa Guimarães
Dep. Comunicação e Imagem

“Gosto muito de 
‘soul’, ‘country’, fado 

e ópera. Identifico-
me muito com estes 

estilos musicais. ‘Soul’ 
e ‘country’ são estilos 
musicais que puxam 

pela minha alegria. Já 
no fado, tenho uma 

enorme queda pela voz 
da Amália Rodrigues. 

Por sua vez, a ópera 
é, para mim, um misto 
de sensações. Não sei 

explicar o que a ópera 
me faz sentir, mas é um 

estilo transcendental 
àquilo a que estamos 
habituados a ouvir”.

UM PERCURSO 
SINGULAR

Puxando o filme atrás, que vemos? 
Foi um dos concorrentes que mais deu 
nas vistas na quarta ronda de “Provas 
Cegas”. Daniel Fernandes, de 22 anos, foi 
surpreendido pela avó materna, Alice, de 
66, e pelas duas tias-avós, Eugénia, de 72, 
e Helena, de 60, que, mesmo não estan-
do presentes em estúdio, assistiram por 
vídeo à audição do jovem. 

“Viver com elas é um espetáculo, é 
uma diversão, são muito ativas e autó-
nomas (a avó Alice trata da casa, a tia 
Helena cozinha e a tia Eugénia ocupa-se 
do trabalho do campo”, foi criado pelos 
bisavós desde pequeno, foi com eles que 
aprendeu a amar e a viver com alegria.

Quando os bisavós morreram viveu os 
piores dias da sua vida. Os bisavós são os 
responsáveis por ele gostar de música. 

Duas das mulheres mais importantes 
da sua vida passaram momentos bas-
tante complicados: Helena enfrentou 
uma leucemia e Eugénia ainda sofre 
com Parkinson. O rapaz recorda: “somos 
quatro lá em casa, três velhotas. Quando 
ficaram doentes tivemos de fechar o café 
que tínhamos junto ao Campo de futebol. 
Devido à medicação havia, e ainda há, 
muitas despesas. Eu nunca quis ser mais 
um encargo lá em casa. Fui trabalhar”, 
“a apanhar estrume” e a frequentar 
o 3.º ano da licenciatura em Filosofia, 
tem aulas de canto e num part-time no 
restaurante Migaitas, em Braga: “Trabalho 
para ajudar nas despesas em casa, para 
pagar a faculdade e as aulas de canto”. 
Daniel “canta em todo o lado. É o que 
me faz feliz”, assegura. Em “The Voice Por-
tugal”, Daniel Fernandes conquistou toda 
a equipa pela sua boa disposição, uma 
“marca de água” sua.

Orgulha-se de ter “três velhotas em 
casa cujo amor não consigo descrever, 
são elas os pilares fundamentais da minha 
vida, e é nelas que revejo os meus bisa-
vós que me criaram sempre com Amor. 

Conquistei na vida o Amor de uma família 
feliz.”

Face ao seu sucesso, confessa que 
“ama a política, mas não tanto quanto 
de música", sonha daqui a quatro anos 
candidatar-se a presidente da Junta de 
Lago, freguesia de Amares, mas o que 
“quero mesmo é ser feliz e poder conti-
nuar a cantar”.

Na primeira audição, com  “Oh del 
mio Dolce Ardor” conquistou os men-
tores e conseguiu virar as cadeiras de 
Aurea, António Zambujo e Diogo Piçarra. 
Acabou por escolher juntar-se à equipa 
de Piçarra,  não só pela sua voz, como 
também pela boa disposição e sentido 
de humor.

 "Mas como é que isso acontece?" 
— quis saber a mentora Áurea."Olha, a 
pessoa morre. Eu vou lá e canto sempre à 
capela... para não levar ninguém comi-
go", respondeu Daniel, causando muitas 
gargalhadas.

Daniel Fernandes mostrou-se um dos 
artistas mais carismáticos daquele palco, 
quando dançou o “Creu” com as mento-
ras levando Marisa Liz a afirmar: “parece 
um anjo”. 

Todavia, as palavras mais sentidas 
vão para o seu mentor: “Obrigado Diogo 
Piçarra, mentor, professor e amigo! Foste 
das melhores coisas que me aconteceu, 
a tua ajuda, a tua confiança e perse-
verança que sempre me deram a força 
para ser quem sou.

Vitorino foi a maior honra da minha 
vida cantar consigo, o maior nome da 
música Portuguesa, a Humildade, a 
Alegria, a Confiança, a Leveza com que 
me recebeu, com que me acompanhou 
naquelas letras mágicas da Queda do 
Império foi apenas perfeita!”

A OUTRA FACE DO 
DANIEL

O Daniel fez unir em torno de si o que 
há de melhor em Amares, a prova que 
todos juntos e unidos, podemos chegar 

longe! 
Obrigado pela tua humildade, cari-

nho, caráter, civismo e acima de tudo, 
a tua boa disposição como podem 
comprovar nestes vídeos: https://www.
facebook.com/thevoiceportugal/vi-
deos/472589510790104). Mas ele é mais 
do que “a Voz” do Minho e de Amares.

QUEM É O DANIEL?
• Presidente da Comissão Política Con-
celhia de Amares da JS, desde Outubro 
desde 2020.

• Membro da Comissão Nacional da JS 
desde Novembro de 2020.

• Representante da CPC do PS de Ama-
res desde Setembro de 2020.

• Presidente de Mesa de AC desde Outu-
bro de 2017 e reeleito em 2019. 

• Membro da RGA da Associação Aca-
démica da Universidade do Minho
desde Outubro de 2020. 

• Coro Académico da Universidade do 
Minho desde Setembro de 2019.

• Costuma cantar num grupo coral na 
igreja, é salmista, também canta em 
funerais e em casamentos.

• Orgulha-se de estudar, conseguir pagar 
os estudos, pagar a carta de condução 
e o carro.

• Nas suas canções preferidas enume-
ra “Amor a Portugal” e  “I dreamed a 
Dream”, mas são a Simone de Oliveira e 
Amália Rodrigues as cantoras com quem 
mais se identifica.•
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Imagine o leitor a paisagem: é a mar-
gem do Lima, mítico rio que se espraia, 
preguiçoso, abraçado pela imponente 
ponte medieval, ladeado pelo verde 
luxuriante; imagine, depois, uma comu-
nidade – a de Ponte da Barca – cujo 
orgulho na sua identidade é imagem de 
marca assumida sem rodeios. Se imagi-
nar, ainda, um grupo de jovens que usa 
estes ingredientes de forma criativa, inteli-
gente, agregadora e aberta porque livre 
das peias que ensombram certo bairrismo 
que se fecha nos limites de um localismo 
empobrecedor, entenderá os pressupos-
tos que estiveram na origem, em 2015, do 
Festival Ecos do Lima, em Ponte da Barca, 
e do seu posterior crescimento até à afir-
mação absoluta na edição que ocorreu 
no mês de julho deste ano.

Nascido pela iniciativa de um grupo 
de amigos – Nelson Barros, Diogo Car-
neiro, José Alves, Francisco Barros, Carlos 
Castro e João Pedro – com a duração 
de três dias e apostando, sobretudo, 
em bandas alternativas que atuavam 
na margem do rio, o Festival de 2022, 
coordenado pela Inês Carneiro, o Nelson 
Barros, o Diogo Carneiro e o Kevin Pires, 
estendeu-se por ruas, praças e edifícios 
históricos da vila, envolveu associações, 
empresas, instituições e um alargado 
leque de voluntários num grau de em-
penhamento da comunidade que lhe 
confere um caráter único.

Inconformismo, amizade e paixão em 
torno de um lugar – a Barca, assim lhe 
chamam os barquenses – originam, ao 

longo de todo o ano, conversas entre 
este núcleo duro e amigos de muitas 
partes em torno do gosto comum pela 
música, pela literatura, pelo cinema, pe-
las conversas que se entabulam sem hora 
para terminar, pelo culto da confraterni-
zação e culminam, depois, no festival que 
decorre em julho.O deste ano contem-
plou os espetáculos de bandas como os 
Sensible Soccers, Mr. Gallini, Galgo, Con-
ferência Inferno e Rapaz Ego, a novidade 
de um concerto de harpa por Angelica 
Salvi, na capela da Lapa, e a atuação 
dos Gaiteiros de Bravães pelas ruas da 
vila, para além de cinema, encontros de 
poesia, exposição de fotografia, ativida-
des dirigidas à infância como o projeto 
“Aqui há história” e atuação de dj’s.

Mas apetece escrever que, tanto ou 
mais importante que a programação, foi 
o ambiente de alegria, criatividade, con-
vívio entre pessoas e gerações diferentes 
que extravasou das margens do Lima 
para ruas, praças e edifícios marcados 
por uma identidade que a usura do tem-
po não diminuiu, antes reforçou, pela arte 
e orgulho de bem receber que traçam 
o rosto de uma forma distintiva de estar, 
ou, como nos disseram a Inês e o Nelson 
numa conversa cujos ecos são a fonte 
deste texto, “o Festival não é a música, 
nem a exposição, nem o cinema, etc…o 
Festival é a Barca!”.•

FESTIVAL ECOS DO LIMA:
ECOS DE UMA COMUNIDADE

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagemfo
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Lançada na década de oitenta pelo 
professor Júlio Dias, a Academia de Músi-
ca de Vila Verde consolida-se, a partir de 
2006, como baluarte do ensino da música 
para vários milhares de jovens de Vila Ver-
de e concelhos vizinhos, ao ser reconhe-
cida pelo Ministério da Educação que lhe 
conferiu autonomia pedagógica.

O reconhecimento do esforço de Júlio 
Esteves Dias e mais uma meia dúzia de 
professores de instrumentos, permitiu-lhe 
ser uma escola de Ensino Artístico Espe-
cializado, sob a direção do Maestro Idílio 
Nunes, desde 2010.

A Academia de Música é uma valên-
cia da Associação Cultural e Musical de 
Vila Verde, sendo a outra a Academia da 
Mente, e desenvolve o seu trabalho no 
edifício da antiga cadeia vilaverdense, 
cujas celas foram adaptadas a salas de 
aulas e espaços de apoio administrativo 
e didático.

Cada sala tem o nome de um com-
positor e a Academia está agora a ser 
enriquecida com um espaço para recitais 
e seminários que deve ser inaugurado 
no começo do ano letivo — revelou Idílio 
Nunes, um eborense que preside ao Con-
selho Pedagógico da instituição.

A Academia oferece aos jovens de 
Vila Verde e concelhos vizinhos cursos de 
iniciação musical (suportados pelos pais) 
enquanto os cursos de segundo, terceiro 
ciclo e secundário são financiados pelo 
Ministério da Educação.

Com 420 alunos dos cursos de Ensi-
no Artístico Especializado, a Academia 
dispõe de um pólo em Ponte da Barca 
(Conservatório) com 140 alunos, para 
além de prestar apoio ao Colégio Didalvi 
(Barcelos) com assessoria pedagógica 
facultada pelos seus 40 professores.

Para além do ensino musical, a Aca-
demia desenvolve outras actividades 
como a Orquestra Viv'Arte, constituída 
pelos seus professores a alguns alunos 
com capacidades comprovadas.

Esta Orquestra tem no seu curriculum o 
acompanhamento de artistas nacionais, 
como são os casos de Cuca Roseta, José 
Cid, Carla Ribeiro, Sofia Escobar, João 
Gonçalves, Liliana Coelho, Liliana Noguei-
ra, Raquel Fernandes, Rita Duarte, Diana 
Pereira, entre outros. Além disso, acompa-
nha e enriquece prestações de artistas lo-
cais, dos quais Idílio Nunes destaca “o Mi-
guel Oliveira, o Daniel Fernandes (terceiro 
classificado no The Voice Portugal e nosso 
aluno), o Rogério Braga (de Prado)”.

Os alunos e professores da Acade-
mia de Música de Vila Verde colaboram 
com vários coros, entre eles, o da Santa 
Casa de Misericórdia, com quem fizeram 
uma série de concertos em Macau em 
2019, animam sessões de apresentação 
de livros, abertura de eventos, master 
classes, sem esquecer iniciativas culturais 
em parceria com a Câmara Municipal de 
Vila Verde, Escola Profissional Amar terra 
Verde (EPATV), Associação de Desenvol-
vimento das Terras Altas do Homem, Cá-
vado e Ave (ATAHCA), Biblioteca Munici-
pal, Agrupamentos de Escolas de "onde 
provêm os nossos alunos" sem ignorar a 
Escola Secundária de Vila Verde.

Uma das últimas atividades da Acade-
mia de Música de Vila Verde foi a pri-
meira edição das “Férias com Arte”, em 
parceria com o Colégio Didalvi.

De 27 de junho a 8 de julho, os alunos 
prepararam uma apresentação do mu-
sical “O Rei Leão” que foi o culminar das 
duas semanas de trabalho. Com familia-
res e amigos na assistência, foi possível 
pôr em prática o musical, com temas de 
Elton John e Hans Zimmer, letras de Tim 
Rice (no inglês original) e orquestração, 
revisão e arranjo de Paulo Veiga, sob a 
batuta da Maestrina Rita Petiz.

Este projeto avançou devido aos 
excelentes apoios do Colégio Didalvi, a 
direção administrativa da AMVV,  pro-
fessores de ambas as escolas, técnicos 
de som, luz e imagem, funcionários e 

colaboradores de ambas as instituições, 
sem ignorar a presença da presidente da 
Câmara de Vila Verde, Júlia Fernandes, 
e do município de Barcelos que engran-
deceram o momento na Quinta Pedagó-
gica D’Alvarenga, a ‘casa de férias’ dos 
jovens alunos. 

Já antes, nos dias 8, 9 e 10 de julho, foi 
realizado o Concurso de Música de Vila 
Verde, com duas vertentes principais: O X 
Concurso Regional de Vila Verde, dedi-
cado ao Órgão e Piano e o VII Concurso 
Nacional de Vila Verde, que destaca a 
Música de Câmara. 

Três dias que foram o culminar de 
meses de trabalho da Comissão Orga-
nizadora do Concurso: Filipa Andrade, 
Rogério Francisco, Tadeu Filipe e Victor 
Oliveira, bem como de toda a equipa 
administrativa, direção e júri convidado: 
Professores Jaime Mota, Pedro Monteiro 
e Idílio Nunes (Piano e Órgão); Professores 
Francisco Ferreira, António Moreira Jorge 
e Idílio Nunes (Música de Câmara) 

Foi um conjunto de atuações memo-
ráveis no Centro de Artes e Cultura de 
Vila Verde e na Igreja Paroquial de Santa 
Maria de Prado.

A menina dos olhos desta Academia 
é o projeto “Cultura para Todos”, onde 
a Academia de Música de Vila Verde 
marcou presença com alunos ensaiados 
pela professora Rita Duarte, com acom-
panhamento ao piano do professor Victor 
Oliveira e Gonçalo Faria no cajón de 
percussão.

Do breakdance ao malabarismo, gru-
pos de dança, representação e grupos 
musicais foram algumas das “amostras” 
que puderam ser vistas por este projeto 
que pretende promover a arte performa-
tiva inclusiva - lá está - a cultura…para 
todos.

Esta iniciativa conta com o apoio da 
CIM Cávado, Município de Vila Verde, a 
Cruz Vermelha de Prado – Centro Comu-
nitário de Prado e a Aliança Artesanal - 

Lenços Namorar Portugal.
Sem esquecer fica a Opereta "Em 

busca de Santo António" na Praça de 
Santo António, protagonizada por alunos 
das Escolas Básicas n.º 2 de Vila Verde e 
Monsenhor Elísio Araújo que frequentam 
a oferta educativa de Formação Musical 
e Percussão com a colaboração da Aca-
demia de Música de Vila Verde.

“Batucar, ouvir música, cantar, apren-
der guitarra… Independentemente se o 
seu pequeno vai ou não seguir o caminho 
musical, a introdução a esta linguagem 
traz benefícios desde cedo. Uma criança 
que passa por um processo de musica-
lização é mais atenta, mais sociável, faz 
conexões mentais com mais facilidade, 
comunica-se melhor, fica menos estressa-
da, mais concentrada, aprende a coope-
rar, interagir, esperar e por aí vai…” — é 
a maior conclusão destas iniciativas que 
traduzem o trabalho diário da Academia 
de Música de Vila Verde.

OS BENEFÍCIOS DA 
MÚSICA
NO CRESCIMENTO 
DAS CRIANÇAS

Idílio Nunes destaca, na sua entrevista 
à Revista TER, que a “música é uma das 
diferentes formas de arte que podem 
contribuir muito para o desenvolvimento 
infantil. 

Mais, está provado cientificamente 
que a música desenvolve capacidades 
cognitivas, promove a concentração e 
dinamiza a sociabilização das crianças e 
dos jovens”.

Quando os pequenos têm contacto 
com a música, podem desenvolver algu-
mas características com certa facilidade, 
como a fala, a dicção e a coordenação 

ACADEMIA 
DE MÚSICA 
DE VILA 
VERDE:
um baluarte de
jovens inspiradores!

António Costa Guimarães
Dep. Comunicação e Imagem
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motora. Ainda, se tocam um instrumento 
ou passam por alguma aprendizagem 
musical antes dos cinco anos, apresen-
tam a área frontal do cérebro, responsá-
vel pelo conhecimento lógico e abstrato, 
mais desenvolvida. 

“Sabemos — alerta o nosso interlocu-
tor — que nem todos vão ser músicos mas 
ficam dotados de novas competências 
que lhes vão facilitar ultrapassar desafios 
no futuro”, entre elas, “o saber estar em 
público, o saber escutar”.

Não menos importante para os pais 
é perceber que a música também está 
relacionada ao processo educativo e 
contribui para a ativação da memória e 
do raciocínio lógico, porque “desenvolve 
algumas áreas do cérebro de formas que 
nenhuma outra linguagem é capaz, tor-
nando-as mais poderosas” e isso nota-se 
na aprendizagem da matemática — esse 
bicho de sete cabeças para muitas crian-
ças — .

O timbre, o tempo e o tom são im-
portantes para esse processo, pois para 
afinar um instrumento, para improvisar e 
criar, por exemplo, é preciso lembrar o 
som da nota. Se a criança aprende ou 
canta uma música, a memória sequen-
cial é mais exercitada.

Não é só a aprendizagem da mate-
mática que é beneficiada pela música, 
porque esta estimula a alfabetização. A 
prova está nas canções infantis que as 
ajudam a perceber melhor o significado 
das palavras, sobretudo as que possuem 
rimas ou sílabas repetitivas e o mesmo se 
diga da dicção que também é aperfei-
çoada.

A música permite a integração entre 
corpo e mente ou entre a sensibilida-
de e a razão, facilita a comunicação, 
consciência e expressão corporal que 

oferecem maior segurança emocional e 
melhoram a socialização, além do con-
tacto com a música possibilitar que ela se 
expresse por meio do corpo. 

Finalmente, Idílio Nunes destaca que 
o benefício do contato das crianças com 
a música é o reforço da concentração e, 
nesse sentido, o contacto com a música 
deve começar na infância e pode come-
çar em casa, com os pais.

O Diretor Pedagógico da Academia 
de Música de Vila Verde não esquece os 
benefícios da música para as crianças 
com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), até porque é uma experiência 
que reconhece o trabalho da escola e 
é aproveitado por outras instituições. O 
ensino da música permitiu uma maior 
evolução de crianças com NEE's, algumas 
com o síndrome de autismo que, apoia-
dos por um professor especializado e 
uma professora com Curso de Educação 
especial e Música, “registaram melhorias 
significativas, especialmente nas dificul-
dades em estar em palco. Na audição 
final, ninguém notou que estas crianças 
tivessem NEE's”.

“Vamos continuar com este apoio aos 
pais porque ele já foi reconhecido por Es-
colas Superiores como a Universidade do 
Porto e o Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, nos seus Mestrados profissionais 
que procuram estágios na nossa Acade-
mia” — prossegue Idílio Nunes.

Esta procura da nossa Academia, 
acrescenta, “demonstra que as institui-
ções estão atentas ao nosso trabalho e à 
qualidade do nosso ensino”.

Maestro Idílio Nunes:
da Tropa para a Escola

Idílio Nunes, Diretor Pedagógico da 
Academia de Música de Vila Verde, 
desde 2010, é um produto da atividade 
cultural das Forças Armadas Portuguesas 
e da amplamente reconhecida qualida-
de e prestígio das Bandas dos três ramos: 
Exército, Marinha e Força Aérea.

No Exército, foi músico e professor, em 
Lisboa, Porto e Coimbra, tendo passado 
depois como clarinetista pela Orquestra 
Camarate Musical e Orquestra do Norte, 
para além de outras Orquestras, Grupos e 
bandas, já como Maestro.

Nascido na freguesia da Sé, em Évora, 
este filho de um militar, músico na Banda 
de Tarouquela, em Cinfães, depois de ter 
sido “flautista famoso na Banda Militar e 
na Orquestra do Porto”, veio viver para 
o Porto aos dois anos onde depois fez 
formação no Conservatório e o Mestra-
do na ESMAE (Escola Superior de Música 
e Espetáculos) centrado no Clarinete e 
Formação Musical.

“Desde os seis anos comecei a tocar 
clarinete” — recorda Idílio Nunes, sendo 
um dos dinamizadores da Associação de 
Clarinete e da Associação de Diretores 
Pedagógicos.

A chegada a Vila Verde dá-se quan-
do era Maestro da Banda de Música dos 
Arcos de Valdevez e conheceu "Júlio Dias 
que me viu dirigir um concerto da Banda 
com Coros. Ele convidou-me para a Dire-
ção Pedagógica da Academia de Vila 
Verde e eu aceitei”.

“A música é essencial na nossa vida 
e isso notou-se nos tempos de pandemia 
do COVID. A música aliviou muitas pes-
soas” — conclui Idílio Nunes.•
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e n c o n t r o s  d e  s a u d a d ee n c o n t r o s  d e  s a u d a d e

António Costa Guimarães
Dep. Comunicação e Imagem

A realização de um almoço-encontro 
mensal de antigos Presidentes de Câ-
mara do Distrito de Braga — agora com 
as respetivas esposas — é uma rotina 
desconhecida que se tornou notada por 
iniciativa da viúva de José António Araújo 
— antigo presidente da Câmara Munici-
pal de Terras de Bouro e Governador Civil 
de Braga —, D. Maria Luísa Araújo, anfitriã 
do último encontro que decorreu num 
restaurante de Braga e que, desta vez, 
ficou marcado pela emoção e saudade.

José António Araújo é recordado 
como “um exemplo da causa da cida-
dania pela sua vida que constitui uma 
referência para Terras de Bouro, o Minho 
e Portugal”, dado ter sido um “autarca 
próximo das pessoas, elegante e solidário 
no saber ultrapassar as fronteiras políti-
co-partidárias”, num tempo em que os 
“políticos não podem ser uma penhora 
ou encargo para o país, mas um bem ao 
seu serviço” — lembrou um dos antigos 
autarcas presentes, exprimindo a opinião 
geral.

Ricardo Rio, presidente da Câmara 
Municipal de Braga, compareceu no 
final, para a foto de família, mas foi muito 
bom saborear a boa disposição e a sabe-
doria de autarcas como Tomé Macedo 
(Amares), João Pulido (Celorico de Bas-
to), Parcidio Summavielle (Fafe), António 
Xavier (Guimarães), José Luís Portela 
(Póvoa de Lanhoso), Agostinho Fernan-
des (Famalicão), António Cerqueira (Vila 
Verde), Travessa Matos (Vieira do Minho), 
Carvalho Moura (Montalegre) e Fernando 
Reis (Barcelos). Faltou, por motivos de saú-
de, Laurentina Losa Faria (Esposende). 

Todos estas personalidades serviram os 
seus municípios nas décadas de setenta 
e oitenta do século passado, o mesmo 
sucedendo com José António Araújo, em 
Terras de Bouro.

“Como autarca conheci muita gente 
e hoje tenho a alegria de encontrar 
munícipes a dizer, com um brilho no olhar: 
tenho um filho engenheiro, uma filha mé-
dica e o outro é advogado. Isto consubs-
tancia o 25 de Abril” — assegura o antigo 
presidente da Câmara Municipal de Fafe 
e Governador Civil de Braga, Parcídio 
Summavielle Soares.

Em declarações exclusivas à Revista 
TER, uma das referências éticas do 25 de 
Abril, no Minho, destaca a “possibilida-
de de todos aqueles que acederam às 
Universidades terem direito ao que lhes foi 
negado durante décadas. Quando digo 
que tenho um filho engenheiro, estou a 
dizer, a afirmar a igualdade”.

Recordando a Revolução dos Cra-
vos, Parcídio Summavielle sustenta que 
“houve uma modificação extraordina-
riamente grande entre os nossos tempos 
e os tempos de hoje, com uma enorme 
transformação em todos os setores das 

nossas vidas. Os jovens têm uma oportuni-
dade de aceder aos conhecimentos que 
nós não tivemos”.

Hoje, acentua, “vivem num mundo em 
que podem conviver em larga escala, 
porque as escolas de hoje não são as de 
ontem. São escolas abertas ao país, à 
Europa e ao mundo e as nossas estavam 
encerradas dentro das suas paredes. Hoje 
são centenas e não umas dezenas que 
podem dar aos seus alunos a oportunida-
de para criar amizades, conviver e trocar 
ideias, cá dentro e lá fora, o que é de 
primordial importância”.

No entanto, nem tudo são rosas para 
os jovens porque “a juventude se confron-
ta com um problema que nunca enfren-
támos: a formação e passagem de jovem 
para adulto com conhecimentos que nós 
nunca tivemos”.

A preparação para o casamento, sem 
educação sexual, era a “nossa sina” en-
quanto hoje “a escola valoriza as jovens e 
prepara-as para uma vida que as nossas 
namoradas nunca tiveram. O fator mais 
evidente das jovens de hoje é o seu nível 
de conhecimentos o que lhes abre cami-
nho para se afirmarem profissionalmente. 
As mulheres de hoje são mais indepen-
dentes, desde logo porque votam”.

Prosseguido o seu raciocínio, Parcídio 
Summavielle explica: “as jovens do século 
XXI não sabem que as enfermeiras do 
nosso tempo não podiam casar. É uma 
transformação brutal que deriva do 25 de 
Abril e hoje percebemos que o mundo é 
muito mais das mulheres que dos homens 
e ainda bem que é assim. As mulheres 
são muito mais sensíveis que os homens, 
por essência. A educação aprofundou 
estas caraterísticas e os homens não 
avançam tanto”.

Futebol feminino há trinta anos... 
os estádios estavam cheios de 
homens

Olhando para os últimos cinquenta 
anos, Parcídio Summavielle recorda que 
“hoje temos um mundo totalmente dife-
rente para melhor, basta ver o número de 

mulheres que são Juízas ou Magistradas 
do Ministério Público, ou na Engenharia 
Civil, área em que uma tia minha foi a 
segunda a licenciar-se em Portugal. Hoje 
quantas existem? Milhares”.

Outro exemplo: “o futebol. Não existia 
futebol feminino e elas não iam aos 
estádios cheios de homens. Resumindo, 
atualmente as mulheres têm muito mais 
possibilidades que no meu tempo”.

Mas existem mais alterações pro-
fundas. “Quando cheguei à Câmara 
Municipal de Fafe, as pessoas tiravam 
o chapéu, descalçavam os socos para 
não sujarem o tapete. É todo um mundo 
que mudou e a juventude de hoje pode 
agradecer ao 25 de Abril a possibilidade 
de estudar e ter as mesmas condições. 
Quem não era igual no berço morria desi-
gual. Hoje pode crescer”.

Parcídio Summaviele assumiu a presi-
dência da Câmara Municipal de Fafe em 
1979, depois de ter sido Governador Civil 
de Braga entre 1976 e 1979.

Iniciou a sua atividade política em 
1958, na campanha eleitoral do General 
Humberto Delgado. O ano mais saboroso 
foi 1997 quando a sua candidatura ven-
ceu as eleições em todas as freguesias 
do concelho. Para além de ter presidido 
a Câmara de Fafe durante cinco man-
datos, sucessivamente reeleito entre 1979 
e 1997, e ter ocupado diversos cargos 
partidários no PS, foi ainda ativo impulsio-
nador de vários movimentos cooperativos 
e associativos no campo económico e 
social. 

A medalha de ouro do município de 
Fafe, atribuída em 2021, foi entendida  
como um prémio de gestão: “penso que 
fui um bom gestor da maior empresa de 
Fafe, a empresa dos cidadãos”.

Parcídio Matos Summavielle Soares, 
além de um “prestigiado autarca fafense 
que ao longo de duas décadas mar-
cou profundamente o desenvolvimento 
da cidade e do território concelhio”, é 
destacado pelo “prestígio e passado de 
luta contra a ditadura, e o seu intrínseco 
amor à terra”, fatores que, logo depois do 
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A preocupação com o 
futuro, com o rumo em que o 
devir desembocará, sempre 
marcou todas as épocas e 
o pensamento de todos os 
homens. Naturalmente, em 
períodos históricos como o 
presente – marcado, ainda, 
pela pandemia do Covid-19, 
uma guerra nos limites da 
Europa, uma inflação que 
assusta, o eclodir de popu-
lismos, a ausência de go-
vernantes que sejam verda-
deiros líderes, entre outros 
fatores... – acentua-se uma 
sensação de inquietante im-
previsibilidade, percecionar o 
futuro tornou-se um exercício 
em que a incerteza abunda.
De que forma vêem os jovens 
o futuro? Serão eles capazes 
de contruir um futuro melhor 
– mais ecológico, inclusivo e 
em que a tecnologia esteja 
ao serviço do Homem?•

Texto: Arnaldo Varela de Sousa
Capa: Natércia Machado

O amanhã 
dos Jovens

25 de abril, o levaram a ser indicado para 
presidente da Comissão Administrativa da 
Câmara de Fafe, entre 1974 e 1976.

AGOSTINHO FERNANDES: 
“PARTIDOS NUNCA NOS DIVIDI-
RAM”

Agostinho Fernandes, presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, eleito em 1982, após ter sido 
eleito vereador em 1979, entra na nossa 
conversa para lembrar que “a política 
partidária nunca nos dividiu. Tínhamos os 
mesmos problemas e partilhávamos as 
soluções”.

Era muito difícil ser autarca naquela 
altura. “Não tivemos formação e traba-
lhávamos 16 horas por dia, com um orça-
mento de... cinco milhões de euros”.

"Quando cheguei à Câmara de Vila 
Nova de Famalicão tinha 106 urbaniza-
ções sem infraestruturas (água, sanea-
mento, iluminação pública…). Resolve-
mos o problema em seis meses, mas, uma 
vez, coloquei a hipótese de desistir, tantos 
eram os problemas, mas o povo famali-
cense confiara em nós e resistimos. Sem 
maioria absoluta, em 1982, recebemos 
faturas por pagar desde 1977. Foi um es-
forço gigantesco para organizar a casa, 
mas conseguimos” — lembra Agostinho 
Fernandes.

JOSÉ LUÍS PORTELA:
“LUTA TITÂNICA ESPERA JOVENS”

“Quem me dera saber o que o futuro 
reserva aos jovens” — desabafa José 
Luís Portela, ex-presidente da Câmara 
Municipal de Póvoa de Lanhoso, quando 
o confrontamos com a pergunta sobre o 
futuro dos jovens em Portugal.

“Eles têm uma preparação que 
ultrapassa a nossa, mas vão ter uma luta 
titânica para vencer numa sociedade 
cada vez competitiva”.

Este presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso entre 1976 e 1993, 
afina pela visão de outro “dinossauro” 
do poder local, Tomé Macedo, eleito em 
1976 para gerir os destinos de Amares 
até 2011, passando pelo CDS, AD, PS e 
PSD. José Luís Vilela Vieira Portela assumiu 
a presidência da Câmara Municipal de 
Póvoa de Lanhoso quando Amândio de 
Oliveira foi nomeado Secretário de Esta-
do da Comunicação Social e foi eleito 
em 1979, sucessivamente até 1993, ano 
em que Tinoco Faria venceu as eleições 
autárquicas. É o antecessor de presiden-
tes como Tinoco Faria, Lúcio Pinto, Ma-
nuel Baptista e Frederico Oliveira Castro. É 

um dos cabouqueiros do poder local da 
Póvoa de Lanhoso, num tempo em que 
não havia lei das Finanças Locais.

Sobre o momento mais feliz da sua 
vida autárquica recorda o que aconte-
ceu este mês de fevereiro (2022): a reati-
vação da Rotunda e da Fonte do Foral.

Nesse dia, o atual presidente, Frederi-
co Castro, eleito pelo PS, dirigiu uma pa-
lavra de muito apreço a Luís Portela: "Foi 
a pessoa que, há 30 anos, idealizou esta 
fonte, nesta rotunda. Se, por um lado, é 
verdade que esta rotunda simboliza a 
comemoração de 700 anos de história da 
Póvoa de Lanhoso e do Foral, também 
é verdade que devemos ser gratos a 
todos aqueles que, ao longo dos anos, se 
dedicaram à Póvoa de Lanhoso, deram 
algo de si ao nosso concelho e, neste 
caso concreto, um ex-presidente de 
Câmara Municipal que dedicou muitos 
anos de trabalho e de vida ao concelho 
e que nos merece este gesto simbólico 
de reabilitarmos uma obra que é dele, 
que é do tempo dele e que, sendo dele, 
é de todo o concelho. Quisemos devolver 
a dignidade a esta rotunda, a esta obra e 
a este marco histórico e temos um gosto 
muito grande em recuperar esta obra 
e esta fonte. Espero que os Povoenses 
tenham o mesmo gosto que nós tivemos 
em recuperá-la e assumimos o compro-
misso de a manter em bom estado, nos 
próximos anos".

TOMÉ MACEDO: “JUVENTUDE 
ESTÁ MUITO DESAMPARADA”

“A nossa juventude está muito de-
samparada com a falta de emprego e 
salários desajustados a muitos curso, mui-
tos doutoramentos que não têm saída” — 
prossegue Tomé Macedo que depois se 
interroga: “como é possível termos jovens 
doutorados a ganhar 1100 euros? É uma 
vergonha”.

O antigo presidente da Câmara Muni-
cipal de Amares recorda que começou o 
seu serviço “sem grandes conhecimentos 
num município de pequena dimensão 
e que, a muitos níveis, estava na estaca 
zero, sem escolas dignas, sem abaste-
cimento de água, já para não falar do 
saneamento básico que surgiu depois. Em 
Amares, tínhamos duas freguesias com 
água, cinco postos da EDP (iluminação 
pública) e depois recuperámos 33 escolas 
mas muitas, hoje, estão sem alunos e 
abandonadas”.

Os concelhos do Minho interior, como 
o de Amares, “viviam na penumbra, num 
abandono total” e “o meu desejo é que 
os atuais presidentes das Câmaras Muni-

cipais continuem a servir o povo e não a 
servir-se a eles próprios”.

Tomé Macedo é um homem feliz pelo 
trabalho realizado e recorda uma reunião 
camarária, quando perdeu as eleições 
para José Carlos Barbosa, e este lhe diz, 
numa reunião: “o presidente és tu, pela 
dedicação que deste aos amarenses”.

Sim, porque ele começou por “aten-
der os munícipes na rua” porque não 
existia um edifício digno para a Câmara 
Municipal de Amares, quando foi eleito 
pela primeiro vez, em 1976, pelo CDS.

Quanto ao futuro, Tomé Macedo 
espera uma “Europa mais ativa para não 
deixar acontecer as atrocidades que 
estão a suceder na Ucrânia, onde se des-
troem escolas, hospitais e edifícios civis. É 
uma monstruosidade inadmissível a que a 
Europa assiste de mãos atadas”.•

“Quem me dera saber o que o futuro 
reserva aos jovens. Eles têm uma prepa-
ração que ultrapassa a nossa, mas vão 
ter uma luta titânica para vencer numa 
sociedade cada vez competitiva.

José Luís Portela, ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Póvoa de Lanhoso

“A nossa juventude está muito desampa-
rada com a falta de emprego e salários 
desajustados a muitos cursos, muitos 
doutoramentos que não têm saída. Como 
é possível termos jovens doutorados a 
ganhar 1100 euros? É uma vergonha.
Tomé Macedo, ex-presidente da Câmara 
Municipal de Amares.

“Quando cheguei à Câmara Municipal 
de Fafe, as pessoas tiravam o chapéu, 
descalçavam os socos para não sujarem 
o tapete. É todo um mundo que mudou e 
a juventude de hoje pode agradecer ao 
25 de Abril a possibilidade de estudar e 
ter as mesmas condições. Quem não era 
igual no berço morria desigual. Hoje pode 
crescer.

Parcídio Summvielle Soares, ex- Gover-
nador Civil de Braga e ex-presidente da 
Câmara Municipal de Fafe
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CABELOS

No dia 19 de abril, a EPATV 
recebeu uma Formação Básica 
de Colometria para futuros co-
loristas e profissionais de cabe-
leireiro, ministrada pelo Técnico 
Colorista Miguel Nóbrega - um 
dos melhores de Portugal.

A formação foi direcionada 
ao 1º e 2º anos do Curso de Ca-
beleireiro e abordou conteúdos 
como: a importância da estrela 

de Oswald; reconhecimento, 
utilização e aplicação das 
cores primárias, secundárias, 
bem como das cores neutras; e 
identificação das cores quentes 
e cores frias.

No final, as alunas foram 
avaliadas pelos conhecimentos 
que adquiriram e as notas reve-
laram-se como sinal de conhe-
cimento e produtividade.

Curso de Cabeleireiro recebe
formação de Colometria

COM COR

Cor - Cinzento

Comida - Bifinhos de peru recheados com queijo e bacon

Lema/Citação - “Those who know do not speak. Those who 
speak do not know.” ― Lao Tsu, Tao Teh Ching

Desporto - Caminhada

Clube - Sporting

Amor – Pelos que estão presentes na minha vida

Saudade – De hábitos que se perdem com familiares/amigos

Palavra - Felicidade

Desejo - Ver o planeta Terra à distância

Música -  Handlebars - Flobots

Filme/Série - Fringe

Livro – O Nome do Vento – Patrick Rothfuss

Hobby – Ver séries

Objetivo de vida – Ser livre de fatores condicionantes

Autodefinição - Diria que resiliente

Segredo – Nenhum que me tire o sono

Medo – De perder a capacidade de viver como quero

Tomar café com… Steve Jobs

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

Rúben Antunes, 26 anos,
Técnico, no Grupo Amar Terra Verde, há 5 anos.

Qual é a característica que mais 
detesta em si mesmo?
Aqui não me custa admitir que sou 
demasiado teimoso.

Qual é o seu lema de vida?
Viver feliz e ajudar os outros a sê-lo.

Qual é a sua maior extravagância?
Um livro de edição limitada, numerado 
e assinado sobre a série Fringe.

De que é que menos gosta?
De imprevisibilidades, de mudanças de 
planos.
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Foram diversas as 
propostas criativas 
apresentadas, mas foi a 
tradição que se impôs 
no primeiro dia das 
Jornadas da Criativida-
de, dia 21 de abril, na 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), 
com um momento alto 
de desgarrada minhota 
que envolveu a canto-
ra Cláudia Martins e vá-
rios dos intervenientes 
no debate da tarde.

Durante a manhã, 
foram apresentados 
por Ana Luís Noguei-
ra, um a um, diversos 
criadores, a começar 
pela área vídeo: Pedro 
Gonçalves, da UnBox 
films, apresentou alguns 
dos seus trabalhos nas 
categorias do video-
clip, vídeo de moda, 
documentário, promo-
ção comercial, etc.

Seguiu-se um teste-
munho emocionante 
de Mário Pedro Ferreira 
— com uma história de 
vida de superação — 
que elucidou os alunos 
da EPATV para a vitória 
dos sonhos sobre as difi-
culdades da vida, com 
a sua vasta coleção 
de pintura e acessórios 
personalizados. Este 
ex-aluno da EPATV sofre 
de uma doença pul-
monar que exigiu um 
transplante pulmonar. 
Durante a fase de trata-
mento, as enfermeiras 
aperceberam-se do seu 
talento para o desenho 
que passou a “ser uma 
das minhas atividades 
preferidas”. “Na EPATV 
encontrei todas as 
condições para seguir 

este sonho”, através do 
Curso Técnico Profissio-
nal de Design Gráfico 
que concluiu em 2021.

As jornadas da 
Criatividade prossegui-
ram com a exibição de 
vídeos de animação e 
com uma breve apre-
sentação da mostra de 
discos de Amália Rodri-
gues por José Moças, 
responsável ela editora 
Tradissom.

José Moças evo-
cou a coletânea de 12 
discos com gravações 
de música portuguesa 
no mundo. A mostra de 
discos em vinil evoca 
os 670 LP's editados no 
mundo e inspirou um 
livro, em 2020, com 
todas as capas dos 
discos. O novo projeto 
de José Moças é um 
livro que pretende jun-
tar Amália Rodrigues e 
José Afonso.

Fernando Capela 
Miguel um colecio-
nador vimaranense 
de objetos da cultura 
popular — que foi 
responsável por uma 
mostra de instrumentos 
musicais tradicionais 
portugueses —  afirmou 
que “o povo é o grupo 
da sociedade portu-
guesa que mais imagi-
nação tem”, construin-
do “instrumentos quase 
feitos do nada”, feitos 
“pelos próprios canto-
res” fazendo com que 
a “música tradicional 
seja um testemunho 
geracional”. 

Bruno Ferreira – Ezik, 
ilustrador e grafiter, par-
tilhou os seus desejos e 
projetos conseguidos. 

CRIATIVIDADEIV JORNADAS DA
Em 2019 foi diagnosti-
cado com esclorose 
múltipla e não é um 
obstáculo para ele, pois 
grandes desafios tem 
por ilustrar. A manhã 
encerrou com uma 
desgarrada ao som da 
concertina de Cláudia 
Martins, dos Grupo 
Minhotos Marotos, que 
contou com a adesão 
dos alunos Diana, Fábio 
e Michael.

A tarde iniciou-se 
com a participação 
de Marylise Ferreira, 
licenciada no Instituto 
Politécnico de Viana 
do Castelo, que se 
dedica à ilustração 
para quem “a criativi-
dade é a inteligência 
a divertir-se”, para ela, 
a criatividade tem 
destaque, é valiosa, útil 
e realizadora, conclui. 
A ilustradora com o 
nome artístico m.amour 
inaugurou a sala 4.0 da 
EPATV com algumas 
das suas obras!

Seguiu-se um painel 
que juntou Arnaldo 
Sousa, José Moças, 
Fernando Capela Mi-

guel, Marylise Ferreira, 
Cláudia Martins e João 
Luís Nogueira, intitulado 
uma “Conversa à toa”.

Arnaldo Sousa asse-
gura que quanto “mais 
conhecimento tens 
mais é capaz de produ-
zir arte” porque a arte é 
a “capacidade de criar 
fora das normas para 
poder comunicar e de 
nos recriarmos todos os 
dias”.

Por sua vez, Cláu-
dia Martins dividiu 
a criatividade entre 
aqueles que “gostam 
e transmitem o que 
sentem, ou transmite o 
que as pessoas gostam 
ou a do artista que faz 
e sente”.

José Moças profe-
re que a criatividade 
“depende da paixão e 
da intensidade, ligada 
à espontaneidade, ou 
seja, com tempo. A 
criatividade atenua a 
espontaneidade”.

O gestor da dis-
cográfica Tradissom 
considerou estas “jor-
nadas absolutamente 
fantásticas porque nos 

dão armas poderosas 
para o futuro”. Por sua 
vez, Marylise Ferreira 
desabafou: “saio daqui 
com o coração cheio”, 
enquanto o Diretor 
Geral da EPATV alertou 
para a dimensão exa-
gerada das “palavras 
virtuais nas redes, que 
não substituem caras, 
os olhos nos olhos, e 
facilitam o insulto e o 
bulying”, admitindo 
que a “qualidade não 
pode estar separada 
da criatividade”.

João Luís Nogueira 
pediu aos alunos que 
enchiam o grande au-
ditório da EPATV: “pen-
sem pela vossa cabe-
ça, caminhem com os 
vossos sapatos porque, 
quando isso acontece, 
sois criativos”.

Fernando Capela 
Miguel deixou um con-
selho final: “nas artes 
também se produz mui-
to lixo. Aprendam a ter 
critério para distinguir 
arte de lixo. A Arte tem 
associada  o conceito 
de liberdade e esta 
conquista trabalha-se”.

Antes da maravi-
lhosa desgarrada final, 
com Cláudia Martins, 
Arnaldo Sousa, José 
Moças, Capela Miguel 
e Marylisa Ferreira, Ana 
Luís Nogueira formulou 
um desejo: “espero 
que tenham inspiração 
para ter novas ideias e 
criar, sempre”.

A resposta foi dada 
por Whythallo Ne-
ves, aluno da EPATV, 
com um punhado de 
canções acompanha-
das por ele próprio à 
guitarra.
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ANO EUROPEUDA JUVENTUDE

No âmbito da par-
ceria entre a EPATV e 
Centro de Informação 
Direct Minho, os alunos 
da Escola Embaixadora 
do Parlamento Europeu 
da EPATV fizeram, no 
dia 26 de abril, uma 
viagem pelo centro 
de Vila Verde, visitan-
do alguns projetos 
financiados por fundos 
europeus.

A visita iniciou na 
Casa do Conhecimen-
to com a Presidente 
da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Júlia 
Fernandes, que numa 
conversa informal apre-
sentou aos alunos vários 
projetos e investimentos 
desenvolvidos em Vila 
Verde, graças aos fun-
dos comunitários.

Após esta vista, o 
itinerário continuou pelo 
centro urbano de Vila 
Verde, cuja atração 
principal é uma boneca 

gigante inspirada nos 
lenços dos namorados, 
obra que foi recente-
mente requalificada e 
inaugurada.

De seguida, o grupo 
passou pela Cervejaria 
Letra, onde também aí 
confirmou que jovens 
empreendedores e 
inovadores merecem 
o apoio financeiro da 
comunidade europeia.

Para terminar a 
viagem, o grupo visitou 
a Namorarte – Sapatos 
Namorar Portugal, onde 
foi possível perceber a 
importância dos apoios 
financeiros da UE para 
as empresas locais e 
na divulgação dos seus 
produtos nacional e 
internacionalmente, 
promovendo assim um 
dos maiores símbolos 
materiais de Vila Verde 
– os lenços dos namo-
rados.

No dia 29 de abril, 
a diretora pedagógi-
ca da EPATV, marcou 
presença, enquanto 
membro cooptado da 
CPCJ de Vila Verde, 
na sessão de encerra-
mento da campanha 
de sensibilização para 
a prevenção os maus-
-tratos na infância. Esta 
campanha que de-
correu durante o mês 
de abril, foi Promovida 
pela Comissão Nacio-
nal para a Promoção 
dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, 
e teve como objeti-
vo consciencializar a 
comunidade para o 
seu papel na preven-
ção do abuso infantil, 

bem como promover 
nas famílias o exercício 
para uma parentalida-
de positiva sem recurso 
à violência verbal ou 
física. 

O símbolo associado 
a esta causa é o Laço 
Azul. A Campanha do 
Laço Azul teve início 
na Virgínia (E.U.A), em 
1989, quando Bonnie W. 
Finney amarrou uma fita 
azul à antena do seu 
carro em homenagem 
ao seu neto, vítima mor-
tal de maus-tratos.

Este ano o laço 
humano realizou-se em 
Braga, reunindo várias 
entidades e membros 
das CPCPJ do distrito.

No passado dia 26 
de abril, a turma do 2º 
ano do Curso Animador 
Sociocultural visitou a 
Casa da Ciência de 
Braga denominada de 
Planetário. O Centro 
Ciência Viva é voca-
cionado para todas 
as áreas científicas 
promovendo ainda a 
formação. A sua filoso-

fia de aprendizagem é 
guiada por monitores 
especializados que 
proporcionaram aos 
jovens uma Sessão de 
Planetário e o contacto 
com um dos "Charcos 
Pedagógicos" onde 
se fomenta o contac-
to com a ciência e a 
natureza.

EPATV explora a União 
Europeia em Vila Verde

CIÊNCIAS

MAUS-TRATOS
NA INFÂNCIA

VISITA ÀS

MÊS DA PREVENÇÃO DOS
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A plantação de 
uma oliveira — símbolo 
da paz — no recinto da 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) ce-
lebrou o Dia da Europa, 
9 de maio, na presença 
da presidente da Câ-
mara Municipal.O gesto 
executado pela autar-
ca, Júlia Fernandes, e 
pelo Diretor da EPATV, 
João Luís Nogueira, 
na presença de várias 
dezenas de alunos 
da Escola, assinalou a 
declaração de Robert 
Schumann, ministro 
francês dos Negócios 
Estrangeiros, a 9 de 
maio de 1950.Mais uma 
vez, a EPATV demons-
trou nas comemora-
ções do Dia da Europa 
a sua face de Escola 
Embaixadora do Par-
lamento Europeu e de 
Antena de Informação 
Europe Direct Minho, 
depois de ter partici-
pado na cerimónia do 
hastear da Bandeira da 
União Europeia frente 
aos Paços do Concelho 
de Vila Verde.Nesta 
cerimónia, além das 
turmas do Curso Técni-
co de Estética (3.º ano) 

e de Design Gráfico 
(1.º ano) da EPATV, sob 
coordenação da prof. 
Palmira Moreira, parti-
cipou a Academia de 
Música de Vila Verde 
que entoou o Hino da 
Europa. Esteve também 
presente o eurode-
putado José Manuel 
Fernandes, que expli-
cou o significado do 
Dia da Europa, como 
a celebração da Paz 
entre os 27 países que a 
compõem e explicitou 
alguns dos valores da 
União Europeia, “mais 
atuais que nunca”: li-
berdade, solidariedade 
e paz.Também neste 
dia, em articulação 
com a Europe Direct 
Minho, todas as turmas 
da EPATV participaram 
com grande entu-
siasmo no jogo online 
"Conhecer a Europa".O 
dia prosseguiu durante 
a tarde, na Casa do 
Conhecimento, com 
uma sessão produzi-
da pelo Europe Direct 
Minho em que foram 
debatidos os valores 
da União Europeia, na 
qual participaram duas 
turmas da EPATV.

No passado dia 13 
de maio, a EPATV levou 
duas duplas do 3º ano 
do Curso Técnico de 
Cozinha/Pastelaria ao 
Concurso "Leguminosas 
no Prato", promovido 
pelo ETeSP IPCA - Es-
cola Técnica Superior 
Profissional do Instituto 
Politécnico do Cávado 
e Ave.

À final, Juliana Cor-
reira e Pedro Mendes 
levaram um creme de 
abóbora com favas e 

tremoços e um hambúr-
guer de leguminosas, 
enquanto que os ven-
cedores Tiago Carvalho 
e Daniela Fernandes 
confecionaram raviolis 
de leguminosas e cogu-
melos recheados.

Esta prova decorreu 
na "cozinha masterchef" 
do IPCA, em Esposen-
de, depois de uma 
primeira eliminatória 
realizada na EPATV, em 
março.

A turma do 3º ano  
do Curso de Esteticistas 
assistiu,  no dia 10 de 
maio, a um Workshop 
de Nail Art.

Esta ação, da pro-
fissional Mónica Castro, 
refletiu-se em aborda-
gem das técnicas de 
paint gel, carimbagem, 
efeito espelhado e jóia 
líquida.

EPATV É A OLIVEIRAQUE SIMBOLIZA
VALORES EUROPEUS

CONCURSO DO IPCA

WORKSHOP DE
NAIL ART

EPATV VENCE 

ESTETICISTAS EM 
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O Instituto Politécni-
co do Cávado e Ave 
(IPCA) — com Escolas 
em Barcelos, Braga, 
Famalicão, Esposende 
e Guimarães — desa-
fiou, no dia 16 de maio, 
os alunos finalistas da 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) a 
prosseguirem os estudos 
superiores numa sessão 
de divulgação dos Cur-
sos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP).

A sessão contou 
com participação do 
prof. Filipe Chaves, Di-
retor da Escola Técnica 
Superior Profissional do 
IPCA, numa iniciativa 
dinamizada pelo Gabi-
nete de Psicologia da 
EPATV. 

Chegados ao último 
ano dos Cursos Profissio-
nais, os alunos são con-
frontados com: procura 
de emprego ou prosse-
guimento de estudos. 
Foi a esta pergunta que 
Filipe Chaves procurou 
responder, sensibilizan-
do os finalistas da EPATV 
a prosseguirem estudos 
superiores que — após 
dois anos de frequência 
dos CTeSP — abrem a 
porta a uma licencia-
tura e tem sido opção 
de quase duas dezenas 
de alunos da EPATV nos 
últimos anos letivos.

Os CTeSP são cursos 
superiores, oferecidos 

pelas Instituições de 
Ensino Superior Politéc-
nico, têm a duração 
de quatro semestres 
curriculares, sendo o 
último realizado em 
contexto de trabalho, 
através de um estágio 
numa empresa com a 
duração de 840 horas. 
Aos diplomados dos 
CTeSP é conferido o 
diploma de técnico su-
perior profissional, com 
qualificação de nível 5 
do Quadro Nacional de 
Qualificações.

Os estudantes com 
esta habilitação podem 
ingressar nos ciclos de 
estudos de licenciatura 
e integrados de mes-
trado através de um 
concurso especial a si 
destinado.

Filipe Chaves lem-
brou que podem candi-
datar-se a um CTESP do 
IPCA os titulares de um 
curso de ensino secun-
dário ou de habilitação 
legalmente equivalen-
te ou de um diploma 
de técnico superior 
profissional ou de um 
grau de ensino superior, 
que pretendam a sua 
requalificação profis-
sional.

Acresce que os estu-
dantes que concluam 
os cursos de formação 
profissional de nível 
secundário têm prio-
ridade na ocupação 

de até 50 % das vagas 
que sejam fixadas nos 
CTeSP por esta minis-
trados e para os quais 
reúnam as condições 
de ingresso.

Depois de abordar 
aquelas que são as 
profissões do futuro, 
como agentes de 
memes, terapeutas 
de intoxicação digital, 
especialistas em 3D, 
conselheiros de pro-
dutividade, arquivista 
digital pessoal, consul-
tor de carreira online, 
agricultor urbano, 
especialista em morte 
digital ou especialista 
em Crowdfunding, Filipe 
Chaves alertou que as 
principais armas destas 
profissões são flexibilida-
de, formação contínua, 
criatividade e compe-
tências tecnológicas.

O IPCA possui hoje 
cinco escolas supe-
riores, frequentadas 
por mais de seis mil 
estudantes, mas Filipe 
Chaves destacou a 
Escola Técnica Superior 
Profissional uma vez que 
possui formação em 
horário pós-laboral e 
permite aos jovens estu-
dar e trabalhar. Existem 
bolsas da DGES mas 
quem não tiver acesso 
a elas, a propina anual 
é de 697 euros e pode 
ser paga em dez pres-
tações.

FINALISTAS DESAFIADOS 
PELO IPCA

DANÇA E ESPAÇOPROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS: OFICINAS DE
A EPATV voltou a 

receber, no dia 17 de 
maio, as oficinas criati-
vas, do projeto Língua, 
da CIM Cávado. 

Esta nova ronda de 
seis sessões de Oficina 
de Dança e Oficina de 
Espaço é dinamizada 
por Gabriela Barros e 
Gisela Faria, respetiva-
mente.

Os alunos do CEF de 
Empregado de Restau-
rante/Bar, dos Cursos 
Técnico de Design, Téc-
nico de Multimédia e 
de Animador Sociocul-
tural estão inseridos nes-
te projeto que promove 
competências pessoais, 
sociais e culturais - par-
ticipação, autonomia, 
compromisso, coope-
ração, respeito, criati-
vidade, imaginação e 
concretização -, para a 
promoção de atitudes 
transformadoras.
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COZINHACOM TRADIÇÃO
No dia 19 de maio, o 

2º ano do Curso Técni-
co de Cozinha/Pastela-
ria realizou um concurso 
interturmas sobre a 
Gastronomia Tradicio-
nal Minhota, no âmbito 
do projeto integrador 
"Tradições e Património 
Gastronómico".

Como jurados, esti-
veram presentes Chef 
Vinagre, Sandra Montei-
ro e Olga Martins.

Os pratos a concur-
so foram: Couves com 
feijão (Tiago Macedo e 
Diogo Magalhães); Pa-
taniscas de bacalhau 
com arroz de feijão 
(Daniela Cunha e Fran-
cisco Veloso); Caurdo 
(Letícia Magalhães e 
Joana Gonçalves); Pica 

no chão (Ana Beatriz e 
Tiago Alonso); Arroz de 
Pato à moda de Braga 
(Tânia Ferreira e Marta 
Martins); Rojões com 
papas (Hélder Perei-
ra, Eduardo Miranda, 
João Silva e Filipe Silva); 
Vitela assada à moda 
de Fafe (Josué Barros 
e Tomás Ferraz); Leite 
creme (Rodrigo Correia 
e Tiago Freitas); Torta 
de Viana (Tiago Silva 
e Francisco Grilo); e 
Pudim Abade de Priscos 
(Daniel Ribeiro e Ruben 
Fernandes).

As técnicas, os sa-
bores e a nostalgia dos 
pratos deram a vitória 
aos pratos de Patanis-
cas, Pica no chão e Pu-
dim Abade de Priscos.

SNOEZELEN E PILATESWORKSHOP
No dia 19 de maio, 

inserido no contexto de 
PAP “Terapias Alternati-
vas ou Complementa-
res” de Beatriz Fernan-
des, as alunas do Curso 
de Esteticista assistiram 
a uma demonstração 
das terapeutas Julia-
na Marçal e Vanessa 
Pinheiro - da empresa 
CuidarMais24, que pres-
ta cuidados de saúde e 
bem-estar personaliza-
dos, numa abordagem 
holística e multidiscipli-
nar.

Realizaram um 
procedimento prático 
da terapia snoezelen e 
pilates clínico.

O snoezelen é 
uma terapia que tem 
por base o estímulo 
sensorial. Numa sala 
snoezelen encontramos 
materiais e equipa-
mentos multissensoriais, 
onde são combinados 
um conjunto de cores, 
sons, luzes, texturas e 
aromas para estimular 
os sentidos primários e, 
desta forma, promover 
o relaxamento e bem-
-estar da pessoa.

Os benefícios do 
snoezelen passam por: 
reestabelecer o equilí-
brio e tranquilidade no 
dia a dia das pessoas; 
melhorar a interação 
social e a comunica-
ção; estimular a memó-
ria, a concentração; 
estimular competências 
cognitivas, motoras, so-

ciais, comunicacionais 
e educacionais.

O snoezelen pode 
ser aplicado nas de-
mências, nas deficiên-
cias mentais, doenças 
crónicas e lesões 
cerebrais

No entanto, esta 
terapia é indicada para 
toda a comunidade, 
desde bebés, crianças, 
grávidas, adultos e ido-
sos. Qualquer pessoa 
pode e deve fazer a 
terapia snoezelen!

O pilates clínico é 
um método de trabalho 
físico que se fundamen-
ta na aplicação de 
seis princípios: concen-
tração, respiração, 
controlo, centralização, 
precisão e fluência 
de movimentos. Este 
método é acompa-
nhado por um fisiotera-
peuta e tem uma ação 
mais individualizada e 
personalizada. Pode ser 
realizado por pessoas 
que nunca praticaram 
atividade física e tem 
uma vertente mais tera-
pêutica ou clínica, com 
excelentes resultados, 
tratamento ou melhoria 
de problemas osteoar-
ticulares, correção de 
problemas de postura, 
alívio de tensões na 
gravidez, entre outros.

Desta forma, o pi-
lates clínico apresenta 
diversos benefícios para 
a saúde física e mental.
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A Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde 
participou, no dia 20 de 
maio, na sessão “Euros-
cola Online”, promo-
vida pelo Parlamento 
Europeu, cujo tema 
este ano foi Oportuni-
dades e Riscos da Era 
Digital, Redes Sociais, 
Cyberbullying e Fake 
News.

A EPATV foi uma das 
cinco escolas portugue-
sas participantes nesta 
sessão com 2940 alunos 
de 98 escolas oriundas 
de 24 países da União 
Europeia. O evento 
iniciou com uma men-
sagem de boas-vindas 
pela presidente do 
Parlamento Europeu, 
Roberta Metsola. De 
seguida, os alunos 
tiveram oportunidade 
de ouvir e interrogar o 
astronauta da Agência 
Espacial Europeia, Luca 
Parmitano, a professora 
doutora de psicologia 
social da Universidade 
de Londres, Sonia Livin-
gstone, o Diretor Geral 
de Políticas Externas do 
Parlamento Europeu, 
Markus Warasin e a 
Vice-Presidente do Par-
lamento Europeu, Heidi 
Hautala.

Sandra Costa, aluna 
do curso de Multimédia, 
3º ano, interpelou Sonia 
Livingstone questionan-

do-a se a ciberseguran-
ça será uma questão 
de segurança nacional. 
Sonia respondeu afir-
mativamente, dizendo 
que se trata de uma 
questão de segurança 
nacional em muitas 
maneiras. Afirmou que 
se lembrava dos dias 
em que a cibersegu-
rança parecia ser trivial, 
apenas virtual e online 
por isso não contava 
realmente porque não 
era físico e pessoalmen-
te, mas entende que 
percorremos um longo 
caminho nos últimos 
anos e que todos os 
países compreendem 
que se acontece online 
é tão problemático, 
tão doloroso, tão sério 
como se acontecesse 
offline e por isso, pre-
cisamos das mesmas 
medidas, da mesma 
atenção - ou mesmo re-
dobrada - em relação 
aos problemas online, 
porque essas mensa-
gens podem tornar-se 
virais e as imagens 
podem espalhar-se e 
permanecer online. As-
sim sendo, precisamos 
de medidas adicionais 
para garantir que as 
plataformas desempe-
nham o seu papel na 
abordagem da ciberse-
gurança e na seguran-
ça dos jovens.

EUROSCOLA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

PINTAR A PÁSCOAEVENTO FEIRA DA ENTREGA DE PRÉMIOS

Entre 23 a 31 de 
maio decorreu, na 
Casa do Conhecimen-
to de Vila Verde, a 
3.ª Feira de Ciência & 
Tecnologia. O dia 27 
de maio foi o dia da 
Mostra de Projetos, com 
exposição de projetos, 
workshops, tutoriais e 
exposições.

Os alunos do 2º ano 
do Curso Técnico de 
Eletrotecnia estiveram 
presentes, acompa-
nhando os visitantes e 
explicando detalha-
damente os projetos 
apresentados.

Parabéns a todos 
pelo empenho e dedi-
cação!

A Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde 
(EPATV) procedeu à 
entrega, no dia 24 de 
maio, no salão nobre 
da Câmara Municipal 
de Vila verde, dos pré-
mios aos vencedores 
do Concurso Pintar a 
Páscoa, em que a EB1 
de Turiz Associação de 
Pais e Amigos arreba-
tou o primeiro lugar, 
entre 44 associações e 
escolas.

O 2.º lugar foi con-
quistado pela APPA-
CDM e o terceiro pela 
Associação Cultural e 
Musical de Vila Verde 
mas o voto do público 
— quase 400 votan-
tes — foi para o Ovo 
de Páscoa do Jardim 
de infância e EB de 
Esqueiros.

A entrega dos 
prémios contou com 
a presença de Júlia 
Fernandes (Presidente 
do Município), João 
Luís Nogueira (Diretor 
geral da EPATV), Sandra 
Monteiro (Diretora 
Pedagógica) e Helena 
Sousa (Coordenadora 
do projeto).

O repto de João Luís 
Nogueira, de excelente 
cooperação com o o 
Município, foi subscrito 
por Júlia Fernandes em 
nome dos interesses 

da juventude de Vila 
Verde. O Diretor Geral 
da EPATV lembrou a 
jornada memorável da 
organização do Com-
passo Pascal em Vila 
Verde numa tentativa 
de “fazer pontes” entre 
a Escola e a comuni-
dade que serve para 
alimentar “um curricu-
lum oculto de diferentes 
atividades da EPATV 
para o desenvolvi-
mento cultural e social 
porque os nossos alunos 
não estudam só, fazem 
voluntariado social e 
ambiental e crescem 
de mãos dadas com os 
outros”.

A Presidente da Câ-
mara Municipal enal-
teceu “esta atividade 
extraordinária à qual 
devemos dar continui-
dade” e felicitou os 44 
concorrentes porque 
“mais importante que 
vencer é participar”.

Enquanto o primeiro 
classificado recebeu 
um cheque Staples no 
valor de 150 €, o 2.º 
classificado mereceu 
uma prenda Staples 
no valor de 100 €. Por 
sua vez a Associação 
Cultural e Musical de 
Vila Verde recebeu 
um cheque Staples no 
valor de 75 €, ao passo 
que o Prémio Público 

mereceu uma Prenda 
Staples no valor de 50 €.

Esta exposição foi 
inaugurada a 6 de Abril, 
no Jardim fronteiro aos 
Paços do Concelho, e 
decorreu até ao dia 1 
de maio, revitalizando 
uma tradição  vila-
verdense, através da 
parceria entre a EPATV 
e o Município de Vila 
Verde.

Esta XIV edição 
da exposição Pintar a 
Páscoa contou com 
mais de 44 ovos da 
autoria de formandos e 
docentes da EPATV, de 
escolas do concelho e 
de outras instituições e 
associações locais.

A organização da 
edição de 2022 teve o 
apoio dos formandos 
do Curso Profissional de 
Animador Sócio-cultu-
ral. Estes alunos, super-
visionados pela Pro-
fessora Helena Sousa, 
docente responsável 
pelo projeto em 2022, 
receberam as inscrições 
dos ovos de produ-
ção interna e externa 
e ajudaram a pôr em 
prática a exposição. Os 
formandos do Curso de 
Técnico de Produção 
Metalomecânica exe-
cutaram, em contexto 
de aula, os suportes dos 
ovos expostos.
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O primeiro ano 
do Curso Técnico de 
Cozinha e Pastelaria, no 
âmbito do projeto inte-
grador “Alimentação 
saudável e sustentável”, 
realizou um concurso 
interturmas sobre sopas, 
o resultado foi uma 
agradável surpresa, 
com sopas inovadoras 
e criativas utilizando 
produtos locais.

1º lugar – Sopa de 
Castanha – (Fábio; 
Eirinha; Miguel)

2º lugar – Creme 
de Marisco – (Daniel; 
Diana; Eduardo)

3º lugar – Caldo Ver-
de – (Marta; Iris; Lucas).

A 8 de junho assina-
la-se o Dia Mundial dos 
Oceanos! Para come-
morar o dia, o Clube 
Europeu da EPATV 
desenvolveu algumas 
atividades para os alu-
nos da escola.  

Todas as turmas co-
meçaram o dia com o 
jogo virtual kahoot “Co-
nhecer os Oceanos”. 
De seguida, tiveram 
oportunidade de assistir 
a uma palestra dinami-
zada pelo professor de 
Biologia, José Barros, 
sobre a importância 
dos oceanos para o 
planeta, as suas princi-
pais ameaças e o que 
cada um de nós pode 
fazer para preservar e 
proteger os oceanos.

Por fim, foi apresen-
tado aos alunos um 
vídeo sobre os Ocea-
nos realizado por duas 

alunas da turma de 
Multimédia, 3º ano, que 
também fazem parte 
do nosso clube.

Desta forma, o Clu-
be Europeu da EPATV, 
em articulação com o 
domínio da Educação 
Ambiental, pretende 
sensibilizar os alunos 
para a importância 
dos Oceanos, caben-
do a cada um de nós 
preservar, proteger e 
revitalizar os oceanos 
para que estes conti-
nuem a ser uma fonte 
de riqueza natural e 
económica. É nosso 
dever promover uma 
cidadania ativa no uso 
e proteção do mar, dos 
seus recursos e ecos-
sistemas, das comuni-
dades costeiras, com 
o objetivo de garantir 
oceanos saudáveis e 
produtivos.

No dia 8 de junho, 
os alunos do segundo 
ano do Curso Técni-
co de Eletrotecnia 
visitaram, na parte da 
manhã, o Hospital de 
Braga, nomeadamen-
te as áreas técnicas 
de eletricidade, AQS, 
AVAC e de energias 
renováveis. Aí puderam 
visitar o Posto de Trans-
formação e o Quadro 
Geral de Baixa Tensão, 
os Quadros Elétricos de 
Potência, Sinalização e 
Comando, Automação 
e Gestão das várias 
áreas técnicas. Ob-
servaram, ainda, uma 
ação de manutenção 
preventiva quando 
a equipa técnica do 
hospital procedeu, ao 

arranque em vazio, de 
um dos geradores do 
sistema de emergência 
de abastecimento de 
energia elétrica em 
caso de falha da rede 
pública.

À tarde, exploraram 
a Galeria da Biodiversi-
dade – Centro Ciência 
Viva, da Universidade 
do Porto, e o Jardim 
Botânico do Porto. 
Através de criações 
artísticas, módulos 
interativos e esculturas, 
os alunos realizaram 
uma VIAGEM PELA VIDA 
contemplando diversas 
histórias sobre a vida e 
a sua diversidade, bem 
como os processos evo-
lutivos que a modelam.

A Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde 
culminou a coopera-
ção com o Instituto 
de Avaliação Edu-
cativa (IAVE), para a 
aplicação dos testes 
PISA2022, desenvolvi-
dos desde 2000, pela 
Organização para a 
Cooperação e Desen-
volvimento Económico 
(OCDE), com a entrega 
aos alunos, no dia 3 
de junho, dos certifica-
dos de participação. 
Estiveram presentes na 
cerimónia dois alunos 
do Curso Educação e 
Formação – Emprega-

do Bar e quarenta e 
oito alunos, do primeiro 
ano, dos cursos pro-
fissionais Cabeleireiro, 
Esteticista, Técnico de 
Restauração – Cozinha/
Pastelaria, Técnico de 
Design de Comunica-
ção Gráfica, Técnico 
de Eletrotecnia, Técnico 
de Eletrónica automa-
ção e Computadores, 
Técnico de Mecatróni-
ca Automóvel, Técnico 
de Produção em Meta-
lomecânica – Variante 
Programação e Ma-
quinação e Técnico de 
Refrigeração e Climati-
zação.

SOPAS:CONCURSO
INTERTURMAS

CERTIFICADO 
PISA 2022

DIA DOS 
OCEANOS

ELÉTRICASEPATV RECEBE CLUBE EUROPEU: VISITAS
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CONJUGAR PROFISSÃO
E VIDA PESSOAL:UM DESAFIO EDUCACIONAL

A preparação dos 
jovens para concilia-
rem, amanhã, a vida 
profissional e a vida 
pessoal é uma tarefa 
que cabe, hoje, aos 
pais e educadores — 
esta foi a ideia central 
de um seminário realiza-
do, no dia 8 de junho, 
na escola Profissional 
Amar Terra Verde 
(EPATV), ao abrigo do 
programa Erasmus+.

“Os pais devem aju-
dar os filhos na educa-
ção para a conciliação 
entre a vida profissional 
e a vida pessoal e 
para a igualdade de 
género” — assegurou 
Ana Raquel Veloso, da 
Academia de Fitness 
emocional.

A iniciativa do Cen-
tro Qualifica da EPATV 
- pelas mãos de Fran-
cisca Borges e Joana 
Rocha – apresentou 
desafios e boas práticas 
de construção de uma 
sociedade com mais 
igualdade de géne-
ro. Esta desigualdade 
entre os homens e as 
mulheres gera prejuí-
zos de 370 mil milhões 
de euros, por ano, na 
Europa, em que as 
europeias ganham 
menos 16% dos salários 
masculinos.

Os números foram 
citados por Arnaldo 

Sousa que, com Joana 
Rocha, moderou uma 
mesa redonda com a 
participação de Ana 
Raquel Veloso (Acade-
mia de Fitness emocio-
nal), Mariana Costa, 
Alícia Wiedermann 
(UMAR) e Sílvia Correia 
(Re.store).

Na sessão de aber-
tura, João Luís Nogueira 
assegurou que a EPATV, 
“enquanto escola 
tem obrigação de ter 
projetos de inclusão e 
educativos” quando 
vivemos “numa socie-
dade mais complexa” 
com “muito egoísmo, 
pouco voluntariado e 
pouca partilha”.

No seu entender, no 
seio de uma família, a 
“partilha de tarefas é 
o mote da felicidade e 
da satisfação pessoal” 
e, dirigindo-se aos alu-
nos, alertou: “vós ides 
fazer a diferença mas 
só tem direito a reivin-
dicar quem dá, quem 
cumpre”.

Francisca Borges, 
do Centro Qualifica 
da EPATV, apresentou 
o projeto Erasmus + 
Work-Life Balance que 
envolve escolas de Eslo-
váquia, Grécia, Portu-
gal e República Checa, 
no qual se insere este 
Seminário.

Este projeto preten-

de encontrar ferra-
mentas “para ajudar 
gestores de recursos 
humanos das empresas 
e instituições a desen-
volverem ações que 
conciliem a vida profis-
sional e a vida pessoal”.

Por sua vez, a 
vilaverdense Filipa 
Fernandes, Mestre em 
Economia e gestora de 
recursos humanos na 
EDP, lembrou que são 
necessários mais “135 
anos para que as mu-
lheres tenham a igual-
dade de oportunidades 
profissionais que hoje 
têm os homens”. Asse-
gurou também que as 
desigualdades resultam 
“de atos inconscien-
tes mais frequentes e 
devem-se à educação 
e relações pessoais” de 
quem nos rodeia.

Sílvia Correia deli-
ciou a plateia com o 
seu projeto de vida, 
através da criação da 
Re.store, uma marca 
amiga do ambiente e 
da inclusão social, que 
nasce da reutilização, 
reciclagem e redução 
de desperdícios da in-
dústria têxtil. Com estas 
três ações, Sílvia Correia 
explicou como refor-
ça a inclusão social, 
dinamiza a inovação 
social, desenvolve a 
solidariedade e rentabi-

liza os recursos. A partir 
do Padre António Vieira 
— “as ações de cada 
um é a sua essência” — 
esta empreendedora 
social percebeu que 
um quinto da poluição 
do Planeta “é causada 
pelos têxteis” e desafiou 
os alunos: “como posso 
eu ajudar, mudar mui-
tos pequenos mundos?”

Sílvia Correia apon-
tou a estratégia dos três 
P's: Pessoas (inclusão), 
Planeta (reduzir des-
truição de recursos da 
indústria têxtil portu-
guesa) e Pedagogia 
(para a mudança de 
atitudes). Porque “o 
destino destina, o resto 
é comigo” — como 
escreveu Miguel Torga 
—, a economista uniu 
empresas, poder local, 
escolas e IPSS' para 
construir uma “Tribo” 
que hoje reutiliza quatro 
toneladas de resíduos 
têxteis, tem 15 mil pro-
dutos vendidos e realiza 
25 mil euros anuais em 
vendas.

Por fim, desafiou a 
EPATV a ter uma atitude 
solidária que envolva 
todos os membros da 
Escola e realize uma 
ação Re.store nesta 
instituição.
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JARDIM DEAROMÁTICAS
No passado dia 15 

de junho, os alunos do 
2º ano do Curso Profis-
sional Técnico Eletrotec-
nia, visitaram a fábrica 
da Quitérios.

A Quitérios é atual-
mente a empresa líder 
de mercado no seu 
sector e dedica-se 
ao desenvolvimento, 
produção e comer-
cialização de soluções 
para incorporação 
de equipamentos de 
comutação, derivação 
e controle das redes e 
instalações de distribui-
ção de eletricidade, 
telecomunicações, 
água e gás em edifícios 
ou moradias.

Inicialmente a turma 

teve oportunidade de 
conhecer o laboratório, 
onde todos os produtos 
fabricados são testa-
dos contra impactos, 
penetração de poeiras 
e líquidos, confirmando 
assim o IP e IK neces-
sário.

De seguida, visua-
lizaram no interior da 
fábrica todo o percurso 
de fabricação de cai-
xas, armários e apare-
lhagem, bem como a 
zona de testes/ensaios 
e a zona de fabricação 
com recurso ao projeto 
de especialidade.

Sem dúvida uma 
mais valia para estes 
futuros técnicos!!

No dia 8 de julho, o 
Chef Rodolfo e o aluno 
Miguel do 1º ano do 
Curso Técnico de Cozi-
nha/Pastelaria, realiza-
ram um workshop sobre 
alimentação saudável 
no Centro de Saúde de 
Prado.

Durante a sessão 
foram apresentadas 

sugestões saudáveis 
de pequeno-almoço 
- com iogurte, chia e 
frutas - e as refeições 
principais de almoço e 
jantar - onde os princi-
pais ingredientes foram 
legumes e leguminosas, 
na sugestão de prepa-
ração de uma feijoada 
vegetariana. 

O jardim de aro-
máticas existe desde 
2014, foi requalificado 
ao longo dos anos e 
este ano o cantinho 
das aromáticas foi 
recuperado de raiz.A 
utilização das plantas 
aromáticas, na nossa 
alimentação, não serve 
apenas para potenciar 
o sabor e os cheiros, 
permite também ter 
uma alimentação mais 
saudável e com menos 
sal. As aromáticas são 
muito utilizadas na 
confeção de refeições 
e na preparação de in-
fusões. O contacto dos 

nossos alunos com as 
várias plantas aromáti-
cas transmite um saber 
muito mais próximo das 
caraterísticas de cada 
uma delas e o modo 
como as devem utilizar.
Ao longo do ano letivo 
foram várias as turmas 
que participaram na re-
construção e manuten-
ção do jardim, nomea-
damente o curso EFA, 
as turmas de Restaura-
ção Cozinha/Pastelaria, 
do curso CEF-Emprega-
do de Restaurante Bar 
e o curso de Design de 
Comunicação Gráfica.

Enquadrado no 
tema “Biodiversidade: 
Preservar e Regenerar” 
e “Espaços Exteriores” 
das Eco-Escolas, este 
projeto consistia na rea-
lização de pinturas ao 
ar livre em muros dentro 
do recinto escolar ou 
em espaços afetos ao 
domínio público muni-
cipal.

Este desafio foi 
lançado à turma do 1 º 
ano de Técnico de De-
sign de Comunicação 
Gráfica e à diretora de 
curso Fátima Pimenta. 
Após a apresentação 
do projeto, os alunos 
começaram por realizar 
uma pesquisa sobre os 
vários ecossistemas e 
decidiram que será um 
ecossistema marinho.

O convite para parti-
cipar nas Jornadas da 
Criatividade da EPATV, 
ao ilustrador e graffiter 
Bruno Ferreira – Ezik, 
foi realizado já com o 
objetivo de motivar os 
alunos para a criação 
do mural proposto pe-
las Eco-Escolas. Bruno 
Ferreira – Ezik, ilustrador 
e graffiter, veio à escola 
e partilhou alguns dos 
seus desejos e projetos 
conseguidos com os 
alunos. Esta foi a ala-
vanca principal para a 
criatividade do grupo.

Os alunos do curso 
de Design participaram 
também num workshop 
de Desenho Digital, 
com o mesmo artista, 
em que o mote era a 
criação do mural.

Inicialmente todos 
fizeram um desenho 
digitalmente e/ou em 
papel. Após esta fase 
foi realizada a discus-
são e compilação de 
materiais para o dese-
nho final do mural.

Foi extraordinária a 
colaboração do ilustra-
dor Bruno Ferreira nesta 
primeira pintura. Os 
dias seguintes foram de 
pura criatividade dos 
alunos e da professora 
da área técnica Fátima 
Pimenta.

O trabalho final ilus-
tra um ecossistema ma-
rinho dividido em duas 
partes. Uma parte com 
muita cor e vida, de um 
ecossistema puro, em 
oposição a outra parte 
sem cor nem vida, que 
ilustra o efeito da polui-
ção nos oceanos.

O grande objetivo 
deste trabalho foi o 
alerta para a poluição 
dos oceanos e para os 
comportamentos de 
todos nós. As nossas 
ações estão a colocar 
em risco a vida dos 
ecossistemas.

COMER
SAUDÁVEL

QUITÉRIOS COM VIDAWORKSHOPVISITA À MUROS
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BIODIVERSIDADE ECO-LÁPIS?NA MINHA ESCOLA ONDE ESTÁ O
Integrado nos temas 

do ano letivo 2021-22, 
Espaços Exteriores e 
Biodiversidade – Pre-
servar e Regenerar, o 
projeto “Biodiversidade 
na minha escola” teve 
como objetivo dar a 
conhecer e promover a 
ação pela proteção da 
biodiversidade que ro-
deia o espaço escolar. 
O principal propósito foi 
documentar a diversi-
dade de espécies de 
flora, líquenes, cogu-
melos, aves, insetos e 
répteis que encontram 
no recinto escolar, atra-
vés da observação das 
mesmas, da pesquisa, 
captura de imagens e 
elaboração de ilustra-
ções.

Em contexto de 
aula com o professor 
de Biologia, José Barros, 
a turma do 1º ano de 
Estética compreendeu 
o objetivo do projeto, 
obteve conhecimentos 
para a sua execução 
e também inspiração 

para a sua criatividade. 
A turma propôs-se a 
construir comedouros/
bebedouros, instalar as 
aplicações iNaturalist 
bem como a PlantNet 
nos telemóveis e partiu 
à descoberta da bio-
diversidade da escola 
fazendo os registos fo-
tográficos das espécies. 
Posteriormente foram 
elaboradas as fichas de 
espécie, o estatuto de 
conservação foi feito 
com consulta de IUCN 
Red List of Threatened 
Species (https://www.
iucnredlist.org ). Por 
último, em contexto de 
aula com a professo-
ra Fátima Pimenta, os 
alunos realizaram as 
respetivas ilustrações 
com grande entusias-
mo. Para finalizar este 
projeto decorreu um 
debate e consciencia-
lização sobre a biodi-
versidade da escola e 
a importância da sua 
preservação.

Este ano, o desafio 
EcoLápis continuou as 
suas aventuras, no Mun-
do Aquático, visitando 
os rios e os oceanos.

O principal objetivo 
foi desafiar os alunos 
para a elaboração de 
trabalhos originais de 
ilustração sobre o tema 
“Rios e Oceanos”, onde 

devia estar represen-
tada a personagem 
EcoLápis, “camuflado” 
na ilustração, para ser 
de difícil identificação.

Os alunos do 1º ano 
do curso de Design 
deram largas à imagi-
nação e desenharam 
ecossistemas marinhos.

Em sala de aula foi 
realizada uma sensibili-
zação aos alunos para 
o consumo excessivo 
de açúcar, sal e gor-
duras.

Após a abordagem 
do tema dos açúcares 
nos lanches dos alunos 
e da atividade reali-
zada para aprender a 
leitura dos rótulos, os 
alunos de três turmas 
realizaram um ques-
tionário sobre o que 
comiam nos lanches da 
manhã e da tarde.

Os resultados foram 
assustadores! Verificá-
mos que uma parte 
significativa dos alunos 
consome alimentos 
muito calóricos, com 

muito açúcar e pouco 
saudáveis.

Depois da análise 
dos dados do inquérito, 
os alunos realizaram a 
pesquisa e a leitura dos 
rótulos dos produtos 
selecionados.

Na aula de TIC, com 
o docente, as alunas 
do 1º ano do curso de 
Estética, construíram 
o painel. O cartaz foi 
afixado numa zona 
da cantina, num local 
bastante visível e de 
passagem de toda a 
comunidade escolar.

O principal objetivo 
é alertar a comuni-
dade escolar para o 
consumo excessivo de 
açúcar nos lanches.

O Eco-Código 
corresponde a um dos 
elementos do progra-
ma Eco-Escolas.

O Eco-Código deve 
expressar uma decla-
ração de objetivos, 
traduzidos por ações 
concretas, que todos 
os membros da comu-
nidade devem seguir, 
constituindo assim o 
código de conduta 
ambiental da escola.

No início do ano 
letivo, discutiu-se a rea-
lização do Eco-Código. 
Queríamos ser diferen-
tes e sobretudo chegar 
a toda a comunidade. 
Pareceu arriscado, mas 
a ideia foi propor ações 
que após divulgadas 
pudessem ser inspirado-
ras e reproduzidas por 
outros. O objetivo do 
nosso eco-código é ser 
exemplo e código de 
conduta para toda a 
comunidade.

No Eco-Código 
estão representadas as 
cores amarela (repre-
senta o sol), castanho 
(representa a terra) 
e azul (representa a 
água).

Temos ainda um 
código QR ao qual está 
associada uma página 
web, com um conjunto 
ações realizadas pela 

Escola no âmbito da 
proteção do ambiente.

As cores escolhidas:
•amarelo representa o 
sol, simboliza a energia 
que todos necessitamos 
para viver e …para 
agir;
•castanho representa a 
terra, simboliza a rique-
za da biodiversidade 
da fauna e flora que 
todos devemos defen-
der e … proteger;
•azul representa a 
água, simboliza a fonte 
da vida, essencial para 
a existência das dife-
rentes formas de vida, 
urgente preservar.

Ao longo do ano a 
página web foi sendo 
atualizada com as 
várias ações realizadas, 
servindo também como 
painel digital das ativi-
dades desenvolvidas 
no âmbito da proteção 
e sustentabilidade do 
ambiente.

Os temas abordados 
no nosso Eco-Código 
são os temas-base e do 
ano, pois durante o ano 
letivo todos esses temas 
foram abordados em 
diversas atividades.

Trata-se de um 
Eco-Código “dinâmi-
co”, basta ter acesso à 
leitura do código QR.

ALIMENTOS ECO-CÓDIGOPAINEL DOS CONCURSO
EPATV participa no desafio 
Açúcar ao Lanche
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ALUNOS LIMPAMPRAIA DE OFIR
No dia 7 de julho, 

integrada no programa 
Eco-Escolas, os alunos 
do 2º ano do Curso 
Técnico de Produção 
Metalomecânica rea-
lizaram uma visita de 
estudo ao concelho de 
Esposende, nomeada-
mente à praia de Ofir. 
A atividade foi dina-
mizada no âmbito da 
Brigada #AMARoMAR, 
projeto que visa alertar 
para as questões do lixo 
marinho.

 Os objetivos desta 
visita foram a monito-
rização e recolha dos 
resíduos na praia; co-
municação e apresen-

tação dos resultados; 
perceber as origens do 
lixo, agir na mudança 
de comportamentos do 
dia-a-dia, optando por 
soluções mais sustentá-
veis e comportamentos 
preventivos que evitem 
o agravamento do 
problema.

 Para além da ação 
de recolha de resíduos 
na praia, os alunos - 
acompanhados pelas 
docentes Ermelinda 
Leão, Sandra Guedes, 
Sara Vale e Paula Costa 
- realizaram uma cami-
nhada com paragem 
nos pontos de observa-
ção de aves.

Após a sensibiliza-
ção para a importân-
cia da separação dos 
resíduos, um grupo de 
alunos decidiu construir 
um conjunto de eco-
pontos. Deambularam 
pela escola e aborda-
ram os funcionários no 
sentido de encontrar e 
reutilizar material, sem 
recorrerem à compra 
de materiais. Encon-
traram a solução nas 
várias embalagens 
de plástico dos deter-
gentes que se utilizam 
na limpeza da escola.

Uniram as embalagens 
com porcas e pintaram 
os ecopontos. No final 
fizeram os olhos com o 
material que sobrou das 
embalagens.Agora, os 
ecopontos mais engra-
çados da nossa escola 
encontram-se na sala 
de TIC!As frases que es-
colheram para apelar à 
correta separação dos 
resíduos foi: “Cor e ale-
gria para desfrutar. Ao 
separar estou a ganhar! 
Do ambiente eu vou 
cuidar!”.

“As empresas estão 
sempre a pedir-nos 
alunos e nós não temos 
um número que nos 
permita corresponder” 
— eis o balanço do Di-
retor do Curso Técnico 
de Mecatrónica, após 
18 Provas de Aptidão 
Profissional do Curso 
apresentadas, dia 6 de 
maio, na EPATV.

As provas dos fina-
listas superaram “as 
nossas expetativas e a 
prova é que todos eles, 
ou vão prosseguir no 
Ensino Superior ou têm 
trabalho garantido. 
Estão todos bem orien-
tados para o futuro e 
não vão ficar desam-
parados” — garantiu 
Francisco Gomes.

A Diretora Pedagó-
gica, Sandra Monteiro, 
felicitou todos os alunos 
pelas provas apresen-
tadas e destacou a sua 
alegria por ver todos os 
finalistas bem encami-
nhados.

Os 18 alunos presta-
ram provas diante de 
um júri presidido pela 
Diretora Pedagógica 
Sandra Monteiro, o Dire-
tor de Curso Francisco 
Gomes, a Diretora de 
Turma Raquel Pinto, o 
prof. Márcio Costa e 
Marcelo Costa - da em-
presa Smartboard.

A jornada começou 
com duas fases de uma 
Banca de Ensaios de Al-
ternadores Automóveis, 
com a participação de 
André Araújo, Pedro 
Coelho, Wythalo Neves, 
Carlos Oliveira, David 
Barros e Tiago Ferreira, 
nas vertentes mecâni-
ca e de automação. 

Wythalo Neves, oriundo 
do Brasil, quer seguir 
engenharia e o Tiago 
Ferreira vai ingressar na 
Academia Militar.

Diogo Magalhães, 
Marco Azevedo e 
Mikael Pereira diverti-
ram os jurados com a 
construção de um Kart 
Elétrico, devidamente 
testado num dos corre-
dores da EPATV.

Um relógio holográ-
fico foi construído por 
Luís Miguel Rodrigues, 
Nuno Silva e Pedro An-
tunes, enquanto o trio 
Bruno Brandão, Rodrigo 
Barbosa e Vítor Silva 
quer facilitar a  vida das 
pessoas na ida para a 
praia com a constru-
ção de um carrinho de 
praia elétrico.

A manhã encerrou 
com a construção e 
demonstração de uma 
Plataforma Elevatória 
Hidráulica por Bruno 
Pinto, Jorge Brandão 
e Leonardo Nascimen-
to (que vai fazer uma 
experiência de Erasmus, 
em Valência).

Os alunos agrade-
ceram aos professores 
todos os ensinamentos 
que lhes proporciona-
ram ao longo dos úl-
timos três anos e que fo-
ram bem demonstrados 
nestes equipamentos 
inovadores que enri-
quecem o acervo da 
EPATV com uma marca 
ecológica singular.

O professor Már-
cio Costa destacou o 
“momento altamente 
oportuno” que estes 
jovens vivem, porque 
a “possibilidade de 
desemprego é muito 

baixa. O futuro é vosso. 
A Escola transmitiu-vos 
valores e competências 
que deveis rentabilizar”.

Nestas provas, os 
alunos puderam aplicar 
conhecimentos orça-
mentais, ganhar espírito 
de equipa, na área da 
mecânica, da hidráuli-
ca, da eletricidade, das 
TIC's e automação bem 
como ferramentas para 
ultrapassar as dificul-
dades que os vários 
projetos suscitaram.

DE CORES MECATRÓNICAUPCYCLING PAPs

EPATV na construção de 
Ecopontos da Geração Verdão

Empresas estão ávidas de finalistas de Mecatrónica
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Quase uma dezena 
de “projetos excelentes 
que exigiram um esfor-
ço redobrado por cau-
sa da pandemia” foram 
apresentados no dia 10 
de maio, pelos 22 finalis-
tas do Curso Técnico de 
Eletrotecnia, na Escola 
Profissional Amar Terra 
Verde (EPATV).

Esta é a síntese de 
Carlos Silva, Diretor do 
Curso, no final de uma 
manhã de apresenta-
ção de Provas de Ap-
tidão Profissional (PAP) 
perante um júri que 
incluía Sandra Monteiro 
(Diretora Pedagógica), 
Carlos Marinho Silva 
(Diretor de Curso) Au-
rélio Machado, Sandra 
Guedes, Sara Vale 
(Diretora de Turma), 
Vítor Machado, Carlos 
Silva  e Marco Monteiro, 
(SMOV Energy Instala-
ções Especiais).

Foi um dia emocio-
nante para o antigo 
professor Vítor Macha-
do: eram os “meus 
últimos alunos e quis 
deixar-lhes uma lem-
brança, personalizada, 
com o nome de cada 
um deles”. O atual Dire-
tor do Curso, reconhe-
ce que a Eletrotecnia 
alcançou, com o “Prof. 
Vítor Machado, um 
prestígio grandioso ao 
ponto das empresas da 
região nos bombardea-
rem com pedidos de 
finalistas. Se mais tivés-
semos, mais estavam 
com emprego garanti-
do, mas alguns, e bem, 
decidiram prosseguir 
estudos”.

Os finalistas entra-

ram depois na fase final 
dos estágios até 14 de 
julho. A maioria ficará 
nas empresas onde es-
tagiou e outros seguem 
para o ensino superior.

Diogo Murça, Pedro 
Alves e Rafael Oliveira 
deliciaram o júri com 
a construção de um 
Parque de Estaciona-
mento automatizado, 
e a mesma satisfação 
foi demonstrada após 
a construção de uma 
ponte móvel por Rodri-
go Gonçalves e Rúben 
Martins.

Diogo Oliveira, Tiago 
Alves e Tomás Moreira 
mostraram aos juradas 
como se constrói uma 
máquina de com-
pactamento de latas, 
enquanto Alexandre 
Martins, Miguel Antunes 
e Rafael Gonçalves 
mostraram a sua criati-
vidade através de um 
manipulador fabril.

Uma rede de dis-
tribuição elétrica de 
baixa tensão foi criada 
por Jorge Silva, Nuno 
Silva e Tiago Lopes, 
enquanto Diogo Costa, 
Diogo Esteves e João 
Paulo se divertiram com 
o seu carro controlado 
por aplicação de tele-
móvel.

A EPATV possui ago-
ra um novo sistema de 
videovigilância criado 
por José Matos, Pedro 
Silva e André Almeida e 
Amaro Torrão e Rodrigo 
Campos construíram 
uma instalação eléctri-
ca para um prédio de 
quatro apartamentos.

A proteção da Plane-
ta Terra, usando produtos 
naturais, recicláveis e 
reutilizáveis foi o mote 
das Provas de Aptidão 
Profissional (PAP) das 
23 finalistas do Curso 
Técnico Profissional de 
Esteticista.

Ao longo de uma 
intensa manhã, as alunas 
apresentaram os seus 
trabalhos práticos diante 
de um júri presidido por 
Sandra Monteiro, Diretora 
Pedagógica da EPATV, 
e constituído por Maria 
José Falcão (Diretora do 
Curso), Lara Silva (Direto-
ra de Turma), Palmira Mo-
reira (Corretora de Prova) 
e Isabel Silva (Massagista 
e Nail stylist).

As finalistas entrega-
ram a todos os membros 
do júri uma lembrança 
deste dia que marca o 
início de uma nova vida 
e lançaram a pergunta: 
“Já paraste para pensar 
em todas as crianças 
mortas nesta guerra? Já 
paraste para pensar na 
Terra que chora, nestas 
praias de lágrimas?”

Helena Meireles e 
Liliana Silva encerraram 
esta maratona com uma 
prova sobre a Estética 
em Geriatria, com um 
modelo de centro para 
idosos e uma prova 
prática de massagem de 
uma idosa que aceitou o 
convite das alunas para 
demonstrarem os seus 
conhecimentos.

A dupla lembrou que 
a estética foi até ao 
século XX uma perversão 
social mas concluíram 
que ela aumenta a 
auto-estima dos idosos, 
permite-lhes maior socia-
bilização e constitui um 

momento de convívio, 
além de acelerar a pre-
venção de doenças e 
retardar o envelhecimen-
to. Estas duas finalistas 
desenvolveram um jogo 
com os alunos da EPATV 
e apresentaram uma 
maqueta de um centro 
de estética para idosos.

Bruna Costa. Mariana 
Almeida e Paula Do-
mingues apresentaram 
um modelo de “Beauty 
bag”, enquanto Eliana 
Oliveira, Joana Lopes e 
Lara Torres surpreende-
ram os jurados com uma 
prova de maquilhagem 
em oncologia.

A massagem foi o 
tema da PAP de Adelai-
de Malheiro, Inês Pires, 
Lara Silva e Adriana Mota 
ao passo que “nail art” 
foi o assunto desenvolvi-
do por Ana Maria Silva, 
Diana Lopes, Iara  Fer-
nandes e Tatiana Alves.

As terapias alterna-
tivas complementares 
foram demonstradas 
por Beatriz Fernandes, 
e o grupo constituído 
por Cristiana Correia, 
Juliana Silva e Stefanie 
Machado inovou com 
o tema “Maquilhagem: 
amo o meu planeta”, 
para o qual “convida-
ram” Michael Jackson, 
com o seu video-clipe 
“Canção da Terra”. A 
prova prática teve como 
modelo a jovem Matilde. 
Comprovando a inspira-
ção, a natureza e a arte 
das PAP's das finalistas 
do Curso Técnico de 
Esteticista, deram mais 
uma bela demonstração 
da EPATV como uma 
Eco-Escola.

ELETROTECNIA ESTETICISTAPAPs PAPs

Mercado procura eletrotécnicos da EPATV
Beleza conjugada com proteção da natureza
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O trabalho ou o en-
sino superior aguardam 
os finalistas do Curso 
Técnico de Meca-
trónica Automóvel da 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV) 
que defenderam no 
dia 14 de julho, as suas 
Provas de Aptidão Pro-
fissional.

Se trabalhar é a pro-
va da alta emprega-
bilidade dos Cursos da 
EPATV, com elevada 
procura pelas empre-
sas, o desejo de estudar 
testemunha o entu-
siasmo que este curo 
gerou nos seus alunos, 
alimentando a vontade 
de prosseguir num nível 
superior.

O Professor Adeli-
no Costa aconselhou 
os finalistas, no último 
dos “melhores dias da 
sua vida”, a “procurar 
sempre mais formações 
para não ficarem para 
trás, porque esta área 
necessita de constante 
atualização”.

Os finalistas deste 
curso demonstraram 
muito trabalho e empe-
nho na construção das 
suas PAP's, conforme 
sublinhou o Diretor do 
Curso, Adelino Costa, 
um dos membros do 
júri acompanhado por 
Sandra Monteiro, Dire-
tora Pedagógica da 
EPATV, Sandra Guedes, 
Francisco Gomes, Ricar-

do Fernandes - ex-aluno 
da EPATV e atual em-
presário deste setor - e 
Paulo Amorim - repre-
sentante do SITE-Norte 
(Sindicato dos Trabalha-
dores da Indústria Trans-
formadora, Energia e 
Ambiente).

A jornada abriu 
com a apresentação 
de uma Bancada 
Didática de um motor 
de combustão interna 
com sistema de Injeção 
Multiponto, construída 
por Fernando Sousa, 
Rafael Sousa e Ruben 
Macedo. Tiveram de 
superar várias dificulda-
des e vão enriquecer 
a EPATV com mais um 
equipamento de apoio 
à formação.

Francisco Pereira, 
Marco Sousa e Tiago 
Alves - com emprego 
garantido -conseguiram 
vencer o desafio de 
restaurar o motor de um 
Lancia Fulvia de 1965, 
desmontando-o peça a 
peça, reparar as peças 
danificadas e colocar o 
motor a funcionar.

Uma bancada didá-
tica com um sistema de 
informação e comu-
nicação foi a tarefa 
desenvolvida pelo 
Diogo Araújo, Diogo 
Antunes e Marco Silva, 
permitindo-lhes “viver 
experiências nunca 
antes imaginadas”.

Antes da última 

prova, Edgar Pereira e 
José Lopes surpreende-
ram com um Sistema 
de Gestão electróni-
ca numa Unidade de 
comando programável 
num motor de um BMW. 
Se viram confirmadas 
as suas expetativas, 
o Diretor do Curso 
destacou, no final da 
prova, que esta dupla 
“teve muito trabalho 
e gostei muito do que 
conseguiram fazer”. Os 
dois vão trabalhar,  mas 
a professora Sandra 
Guedes desafiou-os a 
estudar: “Devíeis fazer 
um esforço para conti-
nuar a estudar.”.

A terminar, António 
Antunes, Diogo Perei-
ra e Carlos Rodrigues 
apresentaram um 
modelo de Bancada 
Didática de motor de 
combustão interna 
com sistema de injeção 
common rail (diesel) 
que mereceu o aplau-
so dos professores 
porque reflete “muito 
trabalho e bem feito 
e muita dedicação”. 
Estes jovens tinham 
estado a estagiar em 
Valência (no âmbito do 
programa Erasmus+) e 
foram convidados pela 
empresa a ficar, “teste-
munho do apreço que 
eles tiveram por estes 
alunos” — concluiu 
Sandra Monteiro.

A emoção, excelên-
cia e criatividade foram 
as tónicas das Provas 
de Aptidão Profissional 
de treze alunos finalistas 
do Curso Técnico de 
Multimédia realizadas 
no dia 12 de julho, na 
Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV).

O júri foi presidido 
por Sandra Monteiro 
(Diretora Pedagógica) 
e composto pelos pro-
fessores Ricardo Cabral, 
António Cunha, Fátima 
Pimenta, Carla Veloso 
e Palmira Moreira, além 
de Rafael Pereira, da 
empresa Atelier de Ar-
quitetura e Engenharia.

Ricardo Cabral 
destacou “a operação 
logística impressionante 
da PAP” apresentada 
por Filipa Oliveira e 
Raquel Ramos, com 
pequenos vídeos 
promocionais e com 
modelos diferentes 
para uma loja de roupa 
local (Alberto Fashion), 
através da criação de 
vídeos, de um QR Code 
- um código que pode 
ser facilmente lido pelos 
smartphones.

Este projeto de 
Marketing Digital incluiu 
a criação de um cartão 
de visita da loja, uma 
etiqueta e outras ferra-
mentas que resultam 
num trabalho que levou 
o júri a sublinhar a “mui-
ta dedicação” desta 
dupla de alunas.

Esta área do Marke-
ting digital foi também 
escolhida por Carina 
Gomes e Tatiana Ro-
cha, que apresentaram 
propostas para todo o 
material necessário ao 
lançamento de uma 

marca de roupa femini-
na, a Cat Woman.

Beatriz Mota e Mi-
guel Oliveira inspiraram-
-se nos Bombeiros Vo-
luntários de Vila Verde 
para criar um número 
zero da sua revista, 
pequenos filmes e uma 
entrevista de vídeo ao 
comandante.

Marta Silva e Sara 
Mendes escolheram a 
Fibrose Quística, uma 
doença desconheci-
da para muitas pes-
soas, através de “Uma 
história de mil vidas” 
e concretizada numa 
revista (com entrevista 
a um doente), um ví-
deo, um novo site e um 
desdobrável. Os jurados 
elogiaram a eleição 
do tema e “o cuidado 
que tiveram na escolha 
das fontes bibliográfi-
cas, porque é um tema 
difícil”.

Marta Lopes, da 
Boalhosa, Ponte de 
Lima, deixou o júri 
entusiasmado com o 
seu tema “(Es)vazia 
a minha mente” que 
inclui um Diário com 
145 páginas e uma cur-
ta-metragem sobre a 
adolescência e os seus 
problemas, construídos 
sobre histórias reais de 
várias pessoas narradas 
no livro.

Tendo como ideias 
fortes o pânico, o 
sufoco, o controlo e a 
dor, o trabalho encan-
tou o júri, tendo o prof. 
Ricardo Cabral desa-
bafado: “nunca pensei 
num trabalho tão bom 
feito por uma pessoa 
como tu. Para mim, foi 
um choque maravilho-
so, porque fiquei quase 

sem palavras e traduz 
todo o teu exuberante 
percurso nesta escola”.

Por sua vez, a temá-
tica do livro “merece 
que este seja publica-
do” — assegurou Rafael 
Pereira enquanto a 
professora Carla Veloso 
salientou que a “cur-
ta-metragem é uma 
belíssima síntese do 
livro. Não tens noção 
do talento que tens. 
Continua, vai para a 
Universidade”.

A emoção dominou 
a sala quando Cátia 
Cunha, Inês Serrão e 
Sandra Costa apre-
sentaram “Dádivas de 
vida”, tema da sua PAP 
sobre uma grávida e 
dois bebés.

Após um trabalho 
gigantesco — chega-
ram a ser feitas mais 
de 700 fotos—  este trio 
elaborou três álbuns 
fotográficos (um deles 
foi oferecido à EPATV e 
os outros já têm dono) 
sobre uma grávida e 
dois bebés. Além das 
fotos foi desenvolvido 
um documentário sobre 
a maternidade, com 
breves depoimentos de 
professores e colabora-
dores da EPATV. Acerca 
desta apresentação, 
o professor António 
Cunha destacou a “di-
ficuldade de fotogra-
far bebés”, enquanto 
Ricardo Cabral desejou 
que “a vida vos ofere-
ça tudo de bom, como 
vós mereceis”.

A jornada terminou 
com uma prova sobre 
Design de Comunica-
ção apresentada por 
Alexandre Fernandes e 
executada durante o 

estágio no Gabinete de 
Comunicação e Ima-
gem da EPATV, sobre 
momentos importantes 
da vida da escola.

Da sua PAP fizeram 
parte vários trabalhos 
sobre os concursos 
“Poema de Amor” e 
“Pintar a Páscoa”, uma 
nova brochura e flyer 
sobre a oferta formativa 
da EPATV e trabalhos 
nas redes sociais.

Foi uma jornada 
eloquente do empe-
nho e dedicação dos 
finalistas, a maioria 
deles com emprego no 
futuro enquanto outros 
prosseguirão estudos 
superiores.

MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

MULTIMÉDIA
PAPs

PAPs

Estudar ou trabalhar serão opções para os 
alunos de Mecatrónica Automóvel

Emoção e excelência nas Provas de Multimédia
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A defesa das Provas de 
Aptidão Profissional (PAP) dos 
16 finalistas de Metalomecâni-
ca — Variante Programação 
e Maquinação — aconteceu 
no dia 20 de julho, na Escola 
Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV) com novas ferramen-
tas didáticas que beneficiarão 
os futuros alunos.

Foi uma manhã carregada 
de emoção, dedicação e 
criatividade dos finalistas que 
já têm emprego garantido ou, 
para alguns, a dificuldade é a 
escolha entre várias ofertas.

Diogo Sousa, Ivan Pereira 
e Marco Oliveira abriram os 
trabalhos diante de um júri 
presidido por Sandra Montei-
ro (Diretora Pedagógica) e 
constituído pelos prof. Ermelin-
da Leão (Diretora de Curso), 
Marco Alves (Diretor de Turma) 
e Aurélio Machado (Docen-
te), Dário Freitas (Docente e 
Colaborador da Moniz Dias) e 
Fernando Sá (SITE-Norte).

Este trio apresentou um 
protótipo de uma grua mó-
vel para atuar em espaços 
pequenos no transporte de 
objetos diversos - uma ideia 
que o júri considerou “interes-
sante porque é prática, per-
mite cargas diversas e é uma 
ferramenta útil para pequenos 
armazéns”.

Sandra Monteiro admitiu 
estar “orgulhosa do vosso 
trabalho e investigação” en-
quanto Fernando Sá incitou-os 
a “saber vender melhor o 
produto, explicando melhor o 
processo de construção”.

Tal como o trio anterior, 
António Duarte, Hugo Costa 

e Marco Silva têm já em-
prego garantido no futuro 
e têm diante de si várias 
opções. Estes apresentaram 
uma catapulta, em metal, à 
semelhança da idealizada por 
Leonardo Da Vinci (em ma-
deira). Marco Alves destacou 
“a capacidade demonstrada 
em dar a volta aos problemas 
que enfrentaram" e Fernando 
Sá preferiu elogiar “o cuidado 
com os pormenores, demons-
trando conhecimento aplica-
do numa peça funcional”.

Ermelinda Leão lembrou 
que esta prova envolveu 
todas as áreas da metalome-
cânica, desde os materiais, os 
processos, as fases de corte, 
soldadura, torneiro e fresa-
mento, o que traduz “muito 
trabalho na conceção e na 
execução”.

Uma cabina de pintura foi 
desenhada e construída por 
Francisco Silva, Joel Gomes e 
Ivo Martins. O equipamento 
contou com apoio do Curso 
Técnico de Eletrotecnia e mos-
trou ser uma “ideia funcional e 
útil, mesmo até pela capaci-
dade de desenho digital dos 
alunos”.

Aurélio Machado lembrou 
a estes finalistas que “a ajuda 
dos colegas e professores 
acabou hoje. A partir de ago-
ra, ides estar por vossa conta”.

Uma Caixa de Velocidades 
Didática foi a proposta de 
João Sousa e Jorge Pereira e 
é outra peça que vai enrique-
cer o parque de máquinas da 
EPATV. A fase de Desenho em 
3D foi a mais complicada nes-
te projeto que exigiu o fabrico 

de todos os componentes. 
“São um exemplo para o nos-
so curso, pelo empenho, tra-
balho e camaradagem que 
sempre demonstraram. Foram 
os primeiros a concluir a PAP 
e ainda ajudaram os colegas. 
Continuem assim" — comen-
tou Aurélio Machado. Por 
sua vez, o representante do 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria Transformadora, 
Energia e Ambiente, enalte-
ceu a “capacidade de ven-
der o produto. Demonstrastes 
belas capacidades e sois 
ambiciosos”. Sandra Monteiro 
agradeceu-lhes “essa postura 
e forma de estar que vão ser 
reconhecidas pelas empresas. 
Deixais aqui uma marca” e 
Ermelinda Leão não escondeu 
a sua emoção: “estou como-
vida e vós mostrais-me que faz 
todo o sentido ser professora. 
Ver o vosso crescimento é um 
orgulho. Existem alunos que 
ficam em nós para a vida e 
vós ficais”. Dário Freitas foi 
mais longe e alertou: “nun-
ca achem que o que fazem 
é simples. Não é. Além da 
capacidade e saber para dar 
resposta aos problemas, ides 
ser profissionais incríveis”.

Uma prensa de aperto — 
para ser utilizada nas oficinas 
da EPATV — foi o protótipo 
apresentado por Luís Afon-
so Lobo e Marco Fernandes 
que testaram os seus conhe-
cimentos em desenho com 
CAM e CAD, programação, 
fresagem, maquinação, tor-
neamento e zincagem com 
níquel. Trata-se de uma peça 
móvel e mais versátil que as 

tradicionais prensas. Estamos 
perante o trio de alunos que 
pautam a sua vida pelo vo-
luntariado em prol de famílias 
carenciadas e no apoio aos 
colegas. O Marco lembrou as 
“muitas amizades, os momen-
tos incríveis que viveu nestes 
três anos. Já tenho saudades 
da escola” — concluiu.

A manhã terminou com 
três alunos finalistas, vindos 
do Brasil, ao abrigo de um 
acordo de Cooperação que 
a EPATV celebrou há anos 
com o município de Brejinho 
de Nazaré. O Eric Nobre e o 
Herverton Chrystian, oriundos 
do Nordeste do Brasil estavam 
acompanhados do Wesley Oli-
veira, nascido em São Paulo. 
Só este tem o pais a trabalhar 
em Portugal, bem como o 
irmão, enquanto os dois pri-
meiros estão em Vila Verde há 
três anos com imensas sauda-
des da família, ou como disse 
o Eric: ”três anos sem comer 
feijão preto”.

Depois de apresentarem a 
sua nova Lixadora, assumiram 
que “todas as expetativas fo-
ram correspondidas”. Os pro-
fessores  colocaram o acento 
tónico na “sua capacidade 
de evolução, entregues a si 
próprios, em três anos, sem ver 
ou visitar o seu país”. Depois 
de uma “apresentação muito 
boa, em que defenderam 
bem o seu projeto” — como 
disse Ermelinda Leão —  vão 
os três continuar por cá, com 
emprego na Bysteel, do grupo 
DST.

PRODUÇÃO
METALOMECÂNICA
PAPs

Finalistas, já empregados, deixam legado de 
ferramentas inovadores

4948 ESCOLAESCOLA provas de aptidão profissionalprovas de aptidão profissional



O requinte das cores 
e a delícia dos sabores, 
aliados a uma restau-
ração ecológica e 
sustentável, traduziram 
a arte, conhecimentos 
e o engenho dos finalis-
tas da EPATV — Escola 
Profissional Amar Terra 
Verde — que realiza-
ram no dia 21 de julho, 
as Provas de Aptidão 
Profissional (PAP) de 
Restaurante e Bar e de 
Cozinha e Pastelaria.

O clímax celebrou-
-se com um almoço de 
príncipes e de princesas 
preparado por jovens 
finalistas competentes 
e inovadores  que co-
locam o ambiente e o 
planeta como reis das 
suas receitas.

Esta foi a última e 
eloquente jornada da 
maratona de PAP's 
que encerrou o ano 
letivo, deixando os 
professores gratos ao 
empenho e inovação 
demonstrados pelos 
seus 28 finalistas ( 15 na 
Variante  de Cozinha/
Pastelaria e treze na 
modalidade de Restau-
rante/Bar) uma vez que 
todos os finalistas têm 
emprego garantido ou 
prosseguem os estudos 
superiores.

Os jovens finalistas 
corresponderam às 
expetativas dos profes-
sores liderados por Olga 
Martins (Restaurante/
Bar) e António Igreja 
(Cozinha/Pastelaria) 
acompanhados de 
Rodolfo Melendrez Ro-
driguez, Américo Silva e 
Nuno Silva.

A jornada dividiu-se 
em duas partes, sendo 

a primeira dedicada 
à Variante de Restau-
rante/Bar, apreciada 
por um júri presidido 
por Sandra Monteiro 
(Diretora pedagógica 
da EPATV) e constituído 
por representantes da 
Escola de Hotelaria e 
Turismo do Porto (José 
Miguel Pinto), da Asso-
ciação de Hotelaria de 
Portugal (Camilo Sousa) 
Turismo Porto e Norte 
de Portugal (Agostinho 
Peixoto), Hotel Meliã 
(Delfim Filho), Hotel Por-
ta Nova Collection Hou-
se (José Santos), Feel 
Travel Minho (Rafael 
Oliveira), além da Dire-
tora de Turma (Daniela 
Matos) e Professora 
corretora de PAP (Carla 
Veloso).

Como se concluiu 
das provas apresenta-
das pelos 15 finalistas 
de Restaurante/Bar, as 
receitas tem a marca 
de água de produtos 
biológicos, sustentáveis, 
reaproveitáveis e reu-
tilizáveis, com aromas 
e sabores das plantas 
aromáticas colhidas do 
Jardim da Escola, no 
âmbito do programa 
EPATV—Eco-Escola.

A dupla Raquel 
Gonçalves e Vânia 
Fernandes apresentou 
as novas tendências do 
serviço de chá, através 
de quatro sangrias com 
sabores diversos de 
chás e vários aperitivos.

Por sua vez, Daniela 
Silva, Jéssica Cunha 
e Silva e Raquel Alves 
sugeriram um modelo 
de Eco Hotel, através 
de seis canapés com 
acepipes variados.

Carlos Manuel 
Silva e Nuno Alexandre 
Soares, após visitas às 
Quintas do Douro, refle-
tiram sobre o impacto 
ambiental na produ-
ção de aguardentes e 
apresentaram um Gin 
da Quinta de Ventozelo 
com ervas aromáticas. 
Um cocktail de café, 
com aguardente velha 
e licor de cereja foi 
a proposta de Diana 
Fernandes e Henrique 
Campos numa pro-
va sobre o café e o 
ambiente. Um bar mais 
verde foi a escolha de 
Margarida Azevedo e 
de Gonçalo Pereira, 
utilizando ingredientes 
como a melancia e 
o pepino, entre ou-
tros frutos, enquanto 
a prova sobre uma 
cerveja sustentável — a 
Letra  misturada com 
Ginger Beer e um ape-
ritivo com Vodka — foi 
a proposta de Diana 
Fernandes e de Tânia 
Fortunas que reutiliza-
ram copos onde foram 
servidos dois cocktails, 
um de vodka com xa-
rope de Limão, e outro 
com Melão e Morango 
(sem álcool).

Antes da prova 
final — o almoço que 
avaliou as competên-
cias dos finalistas de 
Cozinha/ Pastelaria, a 
Diretora Pedagógica 
da EPATV fez uma visita 
guiada ao jardim de 
ervas aromáticas da 
Escola.

Quanto à Prova de 
Cozinha e Pastelaria — 
que inclui um relatório 
escrito — foi avaliada 
por um júri constituído 

por representantes da 
Escola de Hotelaria e 
Turismo do Porto (Felício 
Dantas) da AHPORT 
(Camilo Sousa), da 
TPNP (Agostinho Pei-
xoto), do Hotel Meliã 
(Delfim Filho), do Hotel 
Porta Nova Collection 
House (José Santos), 
da Feel Travel Minho 
(Rafael Oliveira) e pela 
Diretora de Turma (Sílvia 
Sá) sendo presidido 
pela Diretora Pedagógi-
ca (Sandra Monteiro).

Neste almoço, 
servido com mestria 
aos membros do júri, 
Andreia Silva mostrou 
uma das sobremesas 
do mundo, Tiago Car-
valho e Cláudio Gon-
çalves confeccionaram 
pão para as quatro 
estações, enquan-
to Pedro Mendes se 
aplicou numa receita 
da Cozinha Tradicional 
Portuguesa.A doçaria 
tradicional Portuguesa, 
com o Pudim Abade 
de Priscos, foi o tema 
escolhido por Danie-
la Fernandes e Fábio 
Oliveira, ao passo que 
Hugo Pinto escolheu 
os melhores vinhos a 
usar na cozinha. Hugo 
Silva e Rafaela Rodri-
gues tiveram os quatro 
elementos da natureza 
como marca da sua 
prova. Os ovos foram 
eleitos por Fábio Cer-
queira para mostrar o 
que sabe e Juliana Cor-
reia colocou as ervas 
aromáticas e especia-
rias no centro da sua 
prova de cozinha.

A utilização dos 
molhos na culinária foi 
a opção de Ana Filipa 

Fernandes e de Pedro 
Pinheiro, mas os cogu-
melos foram os eleitos 
de Daniel Peixoto ao 
passo que João Paulo 
Duarte deliciou o júri 
com as carnes.

Em resultado das 
provas destes alunos, 
o almoço abriu com 
Guioza de legumes, 
risotto de cogumelos, 
seguiu com bacalhau 
em ervas aromáticas, 
tornedó de três molhos, 
encorpou-se com açor-
da de perdiz, peito de 
pato na horta, coelho 
à caçador e pica no 
chão.

Para sossegar os 
estômagos seguiu-
-se um doce de ovo, 
um vulcão de frutos 
vermelhos, uma floresta 
negra, um tecolameco 
e um Pudim Abade de 
Priscos. Para acompa-
nhar esta girândola de 
sabores, foram servidos 
vinhos rosé de Pias 
do Couto, um branco 
Holminhos do Douro, 
um tinto Florão alente-
jano e, finalmente, um 
Moscatel do Douro.

COZINHA/PASTELARIA 
E RESTAURANTE/BAR
PAPs

Finalistas de Restauração exibem saber e sabores ecológicos
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Ser jovem é viver voltado para o futuro. É sentir que o mundo cabe nas mãos e que tudo é
possível. Sentir, com a frescura da idade, uma vontade imensa de mudar o mundo e a revolta
energética para o fazer.
Mas tal como todas as gerações, a geração Z enfrenta obstáculos e contradições. No caso, por
vivermos uma pandemia, por ser a geração do digital e estarmos agora a viver uma guerra que não
tem fim à vista. Parece, assim, que as incertezas no futuro aumentam fazendo com que esse futuro se
apresente de costas voltadas para o presente.
Os nativos digitais, geração Z, têm uma intima relação com o mundo digital, com a Internet e com
a informática na sua generalidade. São jovens que nasceram e cresceram a jogar jogos online,
acompanharam de muito perto as inovações tecnológicas e que gostam de adquirir essas mesmas o
quanto possível.
É uma geração que tem dificuldade em criar vínculos duradouros com pessoas reais, de carne e
osso. Aprenderam a relacionar-se somente pelas redes sociais e vivem numa realidade virtual.
As relações são pop-up, tudo é instantâneo e têm muita dificuldade em lidar com o tempo porque
para eles tudo tem de ser para agora e, se possível, para ontem. Surge por isso, também, os ataques
de pânico as crises de ansiedade.
Contudo as questões como: Por onde vou? Para onde seguir? - são questões transversais a
todas as gerações.
Aptos a serem agentes ativos de transformação do cenário actual mas a precisar que a sua voz
seja ouvida, entre as principais aflições, está o desemprego.
Acabam os estudos e ficam muito tempo à espera de uma oportunidade que os “obriga” a viver
em casa dos pais até mais tarde, adiando a sua independência e autonomia. Mesmo antes da
pandemia, os jovens já se deparavam com este cenário.
Para o pós pandemia é fundamental que os jovens adquiram ferramentas emocionais para
enfrentar a dura realidade do mundo do trabalho que é cada vez mais feroz. Ferramentas tais como:
proatividade; inteligência emocional; resiliência; resolução de problemas; auto-conhecimento; etc...
As transformações tecnológicas são centrais na perspectiva dos jovens e são o foco para um
futuro promissor e com mais possibilidades. No entanto, também nestas encontram obstáculos.
Exemplo disso está na dificuldade em manter a concentração nas aulas online, pois o ensino
mediado pela tecnologia durante o distanciamento social provocou perda de foco, compromisso e
responsabilidade nas tarefas escolares, para além da falta de computador e Internet que, infelizmente,
fez parte da realidade de muitos alunos(as).
Para além do desafio de ser jovem na sociedade actual, há também, as preocupações com
questões sociais e políticas.
Pela Internet, os jovens manifestam-se livremente e expõem as suas opiniões sobre temas
importantes. Ao destacar as minorias os temas centrais passam a ser, por exemplo: homofobia;
racismo; xenofobia, entre outros. Surgem movimentos que lutam contra estes flagelos sociais.
Através da Internet e porque estão muito mais conectados, organizam eventos online e não só,
para encontrar respostas para a falta de perspetivas dos jovens, criando redes de ativismo que não se
fixam só no virtual, como também, saem para as ruas.
Por isso ser jovem hoje é, claro, muito diferente de ser jovem no tempos das gerações mais
velhas. O mundo mudou e muda a cada segundo e muitas coisas que existiam já não existem. O que
era moda, hoje é demodé. O que era sucesso, hoje é um clássico.
Os tempos são outros e as exigências também, é por isso que urge a necessidade de um maior
envolvimento e de uma maior ligação entre a escola, a família e o governo para que se encontre
soluções que contribuam para a descoberta da identidade dos jovens de hoje. •

Raquel Ferreira Pinto
Docente
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Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica

A geração tradicional, Baby Boomers, X, Millennials, 
Z, Alpha…. Cada uma delas tem características 

associadas que marcam a sociedade.'

5554

Todas as gerações têm marcas que as caracterizam. Os 
perfis geracionais começaram a assumir-se como um assunto no 
período pós-guerra, essencialmente associado a campanhas 
de marketing.

A geração tradicional, Baby Boomers, X, Millennials, Z, 
Alpha…. Cada uma delas tem características associadas que 
marcam a sociedade. A geração tradicional viveu entre duas 
guerras, e muitos desta geração começaram a sua educação 
em casa e, ao longo das suas vidas, vivenciaram muitas crises 
económicas. 

A geração Baby Boomers tem atualmente entre 50 a 64 
anos, nasceu após a segunda Guerra Mundial e teve como 
principal referência a tecnologia…. A Geração X (tem 35 a 49 
anos atualmente) ligou-se ao desenvolvimento, globalização 
e tecnologia.  Geração Y ou os Millennials (jovens adultos com 
atualmente entre 21 a 35 anos) viveram a transição digital e, por 
isso, estão adaptados às constantes mudanças tecnológicas. 
A Geração Z (são pessoas de 15 a 20 anos) trata os dispositivos 
digitais como algo natural e intrínseco à sua rotina. Tal como a 

geração Z, a Alpha (nascidos a partir de 2010) trata a tecno-
logia por “tu” e a tecnologia faz parte dos seus processos de 
aprendizagem. 

Fruto das caraterísticas de cada geração, os processos de 
aprendizagem são diferentes… não aprendemos todos da 
mesma maneira, isso é certo.  Por isso, quando falamos de gera-
ção, falamos do conjunto de indivíduos nascidos numa mesma 
época, influenciados por um contexto histórico e em que os 
comportamentos causam impacto direto na evolução da socie-
dade. A formação de uma geração é, agora, mais acelerada 
do que era há alguns anos, ou seja, os saltos geracionais que 
aconteciam a cada 20 ou 25 anos são agora separados por 
cerca de 10 anos. 

Neste cenário, os processos de educação ao longo da vida 
têm que ser diferentes para jovens adultos de 20 anos, adultos 
de 30 e 40 anos, e assim sucessivamente. A educação ao longo 
da vida tem de respeitar os elementos geracionais se acreditar-
mos que a educação é marcada por eles.

QUALIFICAÇÕES

Jovens de hoje...

QUALIFICAÇÕES

adultos no futuro!
A educação tem de ter modelos de formação, aprendi-

zagem e educação capazes de abarcar todos estes perfis. 
Queremos criar um movimento de educação ao longo da vida, 
mas continuamos a centrar a resposta em modelos comum-
mente aceites e de aplicação generalizada. Atualmente, e de 
acordo com a categorização geracional que apresentamos, 
temos várias gerações em convivência, no mundo do trabalho 
e, certamente mais, em termos sociais. 

Se há gerações que procuram conhecimento através das 
normas tecnológicas, usando ferramentas digitais, os apelidados 
de nativos digitais, também temos as gerações apelidadas de 
imigrantes digitais que conheceram a tecnologia tardiamente 
e, por isso, podem ter mais dificuldade em libertar-se de méto-
dos antigos, dando preferência ao físico. 

Se, atualmente, temos adultos em educação ao longo da 
vida com perfis de imigrantes digitais e nativos digitais, no futuro 
teremos gerações que tratarão a tecnologia e a inovação 
social como uma rotina nas suas vidas. A emoção do instantâ-
neo, a lives, os diretos, os likes, as redes sociais vão continuar a 

marcar a educação ao longo da vida dos jovens do presente 
e adultos do futuro. É verdade que nunca outra geração criou 
memórias audiovisuais na história como a geração Z e Alpha. 
Estas memórias são um arquivo vivo como nunca a história con-
segui guardar. 

A educação ao longo da vida acompanha o processo de 
crescimento e desenvolvimento dos seres humanos e isto obriga 
a pensar as necessidades de educação e formação em conso-
nância com as marcas geracionais. 

Ninguém pode ficar para trás é uma máxima que tem sido 
utilizada nos circuitos políticos e de discussão da educação, 
mas não podemos esquecer que é necessário reinventar o prê-
t-à-porter. •



Bora lá participar 
numa mobilidade

Então, primeiro, vamos perceber 
o que é o programa Erasmus?

Erasmus?
Quando são lançadas as propostas para participação em projetos 

Erasmus, quer sejam de mobilidade individual para fins de aprendizagem, 
quer sejam parcerias para a cooperação entre organizações, sente-se 
no ar uma dualidade de sentimentos: por um lado, o desejo de viajar, de 
conhecer novas culturas, de se abrir ao mundo e a novos conhecimentos; 
por outro, o sentimento incontrolável de comodismo. Por norma, até ser 
convencido a participar uma primeira vez, o comodismo acaba sempre 
por vencer.

Bem, o programa Erasmus procura «apoiar, através 
da aprendizagem ao longo da vida, o desenvolvimen-
to educativo, profissional e pessoal das pessoas nos 
domínios da educação, da formação, da juventude e 
do desporto na Europa e mais além, contribuindo assim 
para o crescimento sustentável, o emprego de quali-
dade e a coesão social, bem como para impulsionar a 
inovação e reforçar a identidade europeia e a cidada-
nia ativa.» A aprendizagem, quer seja formal, informal 
ou não formal, resultante da participação em projetos 
Erasmus, dota os participantes de «qualificações e 
aptidões necessárias para que participem de forma 

significativa na sociedade democrática, na compreen-
são intercultural e numa transição bem-sucedida para o 
mercado de trabalho». (Guia Erasmus)

Vivemos numa sociedade que está em constante 
evolução, cada vez mais digital e multicultural. É essen-
cial prepararmo-nos e dotarmo-nos dos conhecimentos 
e das competências necessários para acompanhar 
essa sociedade que vive aceleradamente, de forma a 
também podermos ser, de alguma forma, transmissores 
dos conhecimentos adquiridos aos nossos colegas e 
formandos. 

Que tal iniciar uma aventura no mundo 
dos projetos Erasmus?

Os projetos Erasmus ligados à Educação de Adultos 
e desenvolvidos na EPATV prendem-se sobretudo com 
temáticas associadas à evolução desenfreada da 
nossa sociedade e aos desafios inerentes à mesma. Se, 
por um lado, o projeto Work-Life Balance nos ofereceu 
a possibilidade de contactar com ferramentas de apoio 
à conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, 
o que, neste período pandémico, foi uma questão 
central na vida de muitos trabalhadores que acabaram 
por aderir ao teletrabalho, o projeto SAFE, por sua vez, 
procura apresentar as condições para criar ambientes 

seguros que propiciem uma aprendizagem efetiva para 
todos. Nos projetos Motiv-Action e UNITY, procura-se 
desenvolver ferramentas digitais de fácil acesso, quer, 
por um lado, para apoiar pessoas desempregadas com 
baixas competências digitais na sua procura de em-
prego, quer, por outro, orientar pessoas portadoras de 
alguma deficiência na integração no mercado de tra-
balho. Finalmente, o projeto BEEP centra-se sobretudo 
na necessidade urgente de incentivar a participação 
de todos os cidadãos na sociedade civil, sensibilizando-
-os para os valores da democracia.
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Quanto aos projetos de mobilidades individuais para fins de aprendizagem, estes retomaram a todo o vapor! 
As formações em países como a França, a Irlanda, a Áustria, a Grécia, a República Checa ou a Lituânia deixaram 
marcas positivas nos participantes, que partilharam connosco o seu testemunho… •

No passado mês de Maio, fui convidada pelo Departamento de Projetos Erasmus da 
EPATV a desafiar o meu pensamento critico e espirito de aventura, juntamente com 
mais três colegas de trabalho, ao abraçar a oportunidade de viajar até Praga para 
trabalhar as minhas competências de “thinking outside the box”. Aparentemente, mas 
não estranhamente, esta é uma expressão cada vez mais comum entre nós, não só 
pela sua pertinência e urgência, como pelos resultados eficientes e gratificantes que 
sabemos que produz. Pensar fora da caixa, significa pensar de forma inovadora, cria-
tiva e além dos padrões convencionais e durante cinco dias foi precisamente isso que 
aconteceu, pois mergulhamos numa viagem a um mundo de infinitas possibilidades, 
onde o reinventar e imaginar soluções para os desafios apresentados e o criar pontes 
entre ideias e entre culturas foram o mote de cada dia.
Que Praga era uma cidade maravilhosa, eu já sabia! Que as oportunidades de desen-
volvimento pessoal são, por norma, gratificantes, eu também já tinha essa expetativa. 
Mas, sobretudo, pude confirmar que a energia do ambiente, dos interesses em comum 
e da vontade de fazer mais e melhor pode ser contagiante e inspiradora, revelan-
do-se, sem sombra de dúvidas, como um ingrediente essencial e especial para fazer 
acontecer mudanças boas!

A participação na formação ''Encouraging Creative Thinking'' desenvolvida pelo ITC In-
ternacional veio superar todas as expetativas que tinha sobre os cursos dentro do Pro-
grama Erasmus +. Após uma semana intensa no que diz respeito aos desafios inerentes 
a estar num país/cidade pela primeira vez, onde há sempre uma barreira linguística 
(q.b) e uma cultura diferente, trouxe comigo experiências únicas e conteúdos inova-
dores. Foi importante para atualizar conhecimentos e aprimorar competências. Para 
além de toda a envolvência mágica de Praga, que tive a oportunidade de conhecer, 
o grupo multicutural e a entidade formadora criaram todas as condições para que 
esta viagem fique, para sempre, preservada na minha memória.
Em tom de recomendação, participem no programa Erasmus+, pois a combinação 
''work/life balance'' é possível... E é entusiasmante!

Joana Rocha

Catarina Pessoa

Entre os dias 10 e 18 de maio, tive a oportunidade de participar numa mobilidade Eras-
mus na capital da Lituânia, Vilnius. O facto de poder conhecer outras culturas, outras 
gastronomias e outras formas de trabalhar nas escolas profissionais do estrangeiro faz 
com que este tipo de experiências seja muito enriquecedor e gratificante. É sempre 
um orgulho poder levar o nome da EPATV além-fronteiras e mostrar o que de tão bom 
temos cá. Grato pela oportunidade e confiança.

Esta mobilidade, inserida no plano de formação do programa Erasmus+, foi importante 
para eu desenvolver competências de pensamento criativo, planeamento, esponta-
neidade, imaginação que vão ser muito úteis tanto na minha vida profissional como 
pessoal.
A diversidade de culturas, crenças e realidades das várias pessoas, dos diversos países 
que participaram, foram muito enriquecedoras para o meu crescimento pessoal, para 
alargar os meus horizontes, ter uma melhor perceção do mundo que me rodeia e con-
firmar, mais uma vez, que por mais diferenças que tenhamos, na verdade somos todos 
iguais.
E, como se costuma dizer, «a cereja no topo do bolo» foi poder ter esta experiência 
numa cidade maravilhosa, cheia de cultura, história, diversidade, beleza e muitas ou-
tras coisas que poderia enumerar.
Tendo em conta a minha experiência, recomendo vivamente a fazer este tipo de 
mobilidades.

O programa de mobilidade foi além das minhas expectativas, desenvolvemos compe-
tências de pensamento criativo, planeamento, espontaneidade, imaginação, enri-
quecimento cultural, alargamento de perspetivas interculturais inspiradoras! Programa 
bastante organizado e enriquecedor para qualquer membro de ensino.
Trago novas ferramentas, técnicas e ideias potenciadoras de boas práticas, ao nível 
da inovação e criatividade, bem como ao nível profissional e pessoal.

Ana Nogueira

Rafael Marinho

Rodolfo Meléndrez

Ainda estás a ponderar participar? 
Bora lá viajar!

Francisca Borges
Técnica Erasmus+ de Educação de Adultos
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Inserido no plano de formação do programa Erasmus+, 
quatro colaboradores da EPATV das áreas de Tecnologia, Psi-
cologia, Design e Gestão de Qualidade foram até Praga para 
desafiar o seu pensamento criativo.

Esta formação contou com a participação de cinco 
países da União Europeia, revelando-se uma oportunidade de 
alargamento de perspetivas interculturais inspiradoras para 
o desenvolvimento de um projeto educativo mais inclusivo, 
sustentável e adaptado à realidade atual.

Ao longo de uma semana, entre 2 a 6 de maio, foram con-
vidados a desenvolver competências de pensamento criati-
vo, planeamento, espontaneidade, imaginação - transversais 
às várias áreas profissionais do contexto educativo.

Depois desta enriquecedora experiência trouxeram na sua 
bagagem novas ferramentas, técnicas e ideias potenciadoras 
de boas práticas, ao nível da inovação e criatividade, bem 
como ao nível profissional e pessoal.

As part of the Erasmus+ program training plan, four EPATV 
employees from the areas of Technology, Psychology, Design 
and Quality Management went to Prague to challenge their 
creative thinking.

This training was attended by 5 countries of the European 
Union, proving to be an opportunity to broaden inspiring inter-
cultural perspectives for the development of a more inclusive, 
sustainable educational project adapted to the current reality.

In a week-long, between the 2nd and the 6th of May, they 
were invited to develop skills in creative thinking, planning, 
spontaneity, imagination - transversal to the various professio-
nal areas of the educational context.

After this enriching experience, they brought with them 
new tools, techniques and ideas that foster good practices, in 
terms of innovation and creativity, as well as at a professional 
and personal level.

ERASMUS+ desafia EPATV 
a pensar fora da caixa 

ERASMUS+ challenges EPATV
to think outside the box

A EPATV integrou mais um projeto Erasmus + BEEP – Basic 
Education and Empowerment for Political Participation, coor-
denado pela entidade austríaca VHS.  

A reunião decorreu em Viena, nos dias 5 e 6 de maio, com 
a presença de todas as entidades parceiras: EPATV (Portugal), 
Arcipelago (Itália); Dafni Kek (Grécia) e AONTAS (Irlanda). 

Este projeto pretende trabalhar as questões da participa-
ção nos processos de tomada de decisão pelos aprendentes. 
Entre os vários resultados que este projeto tem previstos, des-
tacamos a elaboração de ferramentas e metodologias que 
promovam dinâmicas de participação conscientes e ativas 
em todos os campos de decisão política e social. 

Ainda no seu início, este projeto vai ser desenvolvido até 
março de 2024 e terá ainda alguns eventos presenciais em 
cada um dos países parceiros, que serão oportunamente 
divulgados. 

Para mais informação sobre o BEEP consulte www.epatv.pt

EPATV took part of another Erasmus + BEEP project – Basic 
Education and Empowerment for Political Participation, coor-
dinated by the Austrian entity VHS.

The meeting took place in Vienna, on the 5th and 6th of 
May, with the presence of all partner entities: EPATV (Portugal), 
Arcipelago (Italy); Dafni Kek (Greece) and AONTAS (Ireland).

This project intends to work on the issues of participation 
in decision-making processes by learners. Among the various 
results that this project has foreseen, we highlight the develop-
ment of tools and methodologies that promote conscious and 
active participation dynamics in all fields of political and social 
decision-making.

Still in its beginning, this project will be developed until 
March 2024 and will also have some face-to-face events in 
each of the partner countries, which will be announced in due 
course.

For more information about BEEP, see www.epatv.pt

EPATV em Viena no lançamento 
de novo projeto Erasmus

EPATV in Vienna at the launch 
of new Erasmus project
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Nos dias 12 e 13 de maio decorreu, na surpreendente cida-
de de Belgrado, a terceira reunião transnacional do projeto 
SAFE (Safe spAces For lEarning), coordenado pela EPATV. Num 
ambiente descontraído, os parceiros deste consórcio apre-
sentaram considerações e novas propostas para o primeiro 
trabalho intelectual produzido – linhas orientadoras para criar 
e manter espaços seguros de aprendizagem. 

Um dos objetivos deste projeto é, também, a construção 
de um jogo em formato virtual e físico que simule a constru-
ção de ambientes seguros de aprendizagem, permitindo uma 
intervenção ativa dos participantes e utilizadores de espaços 
de aprendizagem.

O término deste projeto está previsto para março de 2023. 
A próxima reunião irá realizar-se em Itália, com o objetivo de 
visualizar a versão em construção do jogo e iniciar a elabo-
ração de sugestões, para decisores políticos e entidades 
promotoras de educação, que possam facilitar a existência 
de espaços seguros de aprendizagem.

A EPATV congratula-se com a coordenação deste pro-
jeto e reitera o envolvimento dos diferentes parceiros: VHS 
(Áustria), EAEA (Bélgica), ICAE (Sérvia), Dafni Kek (Grécia) e 
Patatrac (Itália).

On the 12th and 13th of May, the transnational meeting of 
the SAFE project, coordinated by EPATV, took place in the sur-
prising city of Belgrade. In a relaxed atmosphere, the partners 
of this consortium presented considerations and   new propo-
sals for the first intellectual work produced – - lines oriented to 
create and maintain learning spaces.

One of the objectives of this project is also the construction 
of a virtual and physical game that simulates the construction 
of learning environments, allowing an active intervention of 
participants and users of learning spaces.

The end of this project is scheduled for March 2023. The 
next meeting will be held in Italy, with the aim of visualizing the 
version under construction of the game and start the prepa-
ration of suggestions, for policy makers and education-promo-
ting entities, which can facilitate the existence of safe learning 
spaces.

EPATV congratulates itself on the coordination of these 
partners and reiterates the involvement of the different ones: 
VHS (Austria), EAEA (Belgium), ICAE (Serbia), Dafni Kek (Gree-
ce) and Patatrac (Italy).

Espaços Seguros de aprendizagem - a 
nossa escola coordena projeto Erasmus

Safe Learning Spaces - our school 
coordinates the Erasmus project
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Voz 
da Juventude Europeia

“Queremos que as suas [dos jovens] vozes sejam ouvidas e as suas opi-
niões sirvam de base para as decisões que tomaremos para o seu futuro.”

Mariya Gabriel
Comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude

A decisão de tornar 2022 o Ano Europeu da Juventude sucede a 
dois anos particularmente difíceis, não só para a Europa, mas para o 
mundo inteiro. Recorrendo às palavras de Mariya Gabriel, comissária 
responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juven-
tude: “Todos compreendemos a importância de colocar os jovens em 
destaque e celebrar a sua resiliência após dois anos muito difíceis”. Uma 
das iniciativas deste Ano foi a criação da Plataforma de Vozes do Ano 
Europeu da Juventude 2022, uma plataforma onde literalmente pode-
mos ouvir as vozes dos jovens e o que têm a dizer. 

No voices.youth.europa.eu/#/ , podemos aceder a uma experiência 
imersiva áudio – “Voice Your Vision” – com centenas de testemunhos 
áudio de jovens europeus e onde os jovens podem também deixar a 
sua voz sobre diversas temáticas:

- Valores Europeus
- Arte e Cultura
- Digital
- Educação e Mobilidade
- Emprego
- Ambiente
- Saúde, Bem-estar e Desporto
- Inclusão
- A Juventude e o Mundo.
Fazer uma viagem pelos depoimentos deixados é uma experiência 

deveras enriquecedora. Invade-nos com esperança, com a crença de 
que os jovens são os catalisadores de mudança mais poderosos. Afinal, 
os jovens não estão tão “adormecidos” assim. Afinal, há massa crítica, 
há envolvimento político, social e cívico. Ao imergir nesta experiência 
ficamos a conhecer as suas visões e anseios para o futuro, saber o que 
pensam sobre a importância de valores europeus fundamentais, as suas 
preocupações com a ação e políticas climáticas, com o impacto das 
tecnologias digitais nas nossas vidas, com o que deve ser um mundo 
inclusivo, ou quais as suas expetativas em relação à arte, à cultura e ao 
património.

No final do ano, todos os registos darão origem à “Voz da Juventude 
Europeia”, a apresentar no Evento de Encerramento do Ano Europeu 
da Juventude, a 6 de dezembro, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. 
Pretende-se que este seja um objeto de reflexão a ter em consideração 
em decisões políticas futuras.•

Voice of European Youth

“We want to make their voice heard and to inform 
the decisions we will take for their future.”

 Mariya Gabriel
European Commissioner for Innovation, Research, 

Culture, Education and Youth

The decision to make 2022 the European 
Year of Youth follows two particularly difficult 
years, not only for Europe, but for the whole 
world. Using the words of Mariya Gabriel, Com-
missioner responsible for Innovation, Research, 
Culture, Education and Youth: “We all unders-
tand the importance of putting young people 
in the spotlight and celebrate their resilience 
after two very challenging years”. One of this 
Year's initiatives was the creation of the Voice 
Platform of the European Year of Youth 2022, a 
platform where we can literally hear the voices 
of young people and what they have to say.

At voices.youth.europa.eu/#/, we can ac-
cess an immersive audio experience – “Voice 
Your Vision” – with hundreds of audio testimo-
nies from young Europeans and where young 
people can also leave their voices on different 
topics:

- European Values
- Arts and Culture
- Digital
- Education and Learning Mobility
- Employment
- Green
- Health, Well-Being and Sport
- Inclusion
- Youth and the World.
Going through the testimonials left is a 

truly enriching experience. It fills us with hope, 
with the belief that young people are the 
most powerful catalysts for change. Young 
people are not so “asleep” after all. There is 
critical mass, there is political, social, and civic 
involvement after all. By immersing ourselves 
in this experience, we get to know their visions 
and anxieties for the future, know what they 
think about the importance of fundamental 
European values, their concerns with climate 
action and policies, with the impact of digital 
technologies on our lives, with what an inclusi-
ve world should be, or what their expectations 
of art, culture and heritage are.

At the end of the year, all entries will give 
rise to the “Voice of European Youth”, to be 
presented at the Closing Event of the Euro-
pean Year of Youth, on 6 December, at the 
European Parliament in Brussels. This is intended 
to be an object of reflection to be considered 
in future policy decisions.•

Clara Sousa
Técnica Erasmus+
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O Futuro é já hoje!

“Vivo sempre no presente. O futuro, não o conheço. 
O passado, já o não tenho”.

Fernando Pessoa

Por estes dias, dei por mim numa vibrante discussão com um amigo 
croata, Petar Nikolic, em Tallin, capital da Estónia (e só terminada em 
Lecce, Itália), sobre a importância do programa Erasmus e o impacto 
que o mesmo tinha nos jovens que nele participam.  O facto de esta 
conversa ter existido é já por si um indicador, pois através do Erasmus 
tive a oportunidade de conhecer pessoas, partilhar opiniões e con-
tactar com culturas diferentes, já para não falar dos óbvios benefícios 
linguísticos.

É sempre gratificante ver estampado nas caras dos alunos, que me 
acompanham, a felicidade de quem, pela primeira vez, visita um novo 
país. Mais do que “trabalhos e apresentações”, concordamos (eu e o 
Petar) que esta é uma experiência de uma vida, e para a vida, e que 
eleva os padrões culturais de todos os que nela participam, o que cer-
tamente deixará marcas para o seu futuro.

É verdade que a pandemia e agora esta “operação especial” 
levantaram novos problemas, novos receios e muitos pontos de interro-
gação para o futuro, mas isso não nos deve diminuir a vontade de viver 
e não apenas sobreviver. Estes tempos conturbados devem, por isso, 
provocar uma reflexão e ao mesmo tempo uma dinâmica de criação 
de novas vontades e até de sentimentos.

A Humanidade vive, hoje, dias difíceis e cinzentos, dividida entre o 
que nunca voltaria a acontecer e o que já era previsível. A verdade é 
que desde a pandemia que o nosso quotidiano é influenciado, positiva 
ou negativamente, por estes “quadros negros” que teimam em perpe-
tuar um estado de medo, insegurança e incerteza, agora já não só pelo 
presente, mas também pelo futuro.

Quando acontecimentos como estes eclodem, o que fazemos? 
Procuramos a segurança e o bem-estar de todos aqueles que nos são 
queridos, a nossa segurança, a segurança do nosso país. Claro que 
ponderar sobre a integridade cultural e artística não é um instinto tão 
instantâneo quanto a sobrevivência. 

É neste contexto que podemos afirmar que o panorama cultural 
mundial será certamente influenciado por estes novos tempos, movidos 
pelas diferenças culturais, políticas, económicas e pessoais. Neste senti-
do, nunca como hoje, foi tão imperativo cultivar o sentimento de união 
entre os povos e de fomentar políticas e programas, do qual o ERASMUS 
é um bom exemplo.

The Future is already today!
These days, I found myself in a lively dis-

cussion with a Croatian friend, Petar Nikolic, 
in Tallinn, capital of Estonia (and only finished 
in Lecce, Italy), about the importance of the 
Erasmus program and the impact it had on 
young people who participate in it. The fact 
that this conversation took place is an indica-
tor, as through Erasmus I had the opportunity 
to meet people, share opinions and get in 
touch with different cultures, not to mention 
the obvious linguistic benefits.

It is always gratifying to see on the faces of 
the students who come with me the happiness 
of someone who, for the first time, is visiting a 
new country. More than "jobs and presenta-
tions," we (Petar and I) agree that this is an ex-
perience of a lifetime, and for a lifetime, and 
that it raises the cultural standards of all who 
participate, which will certainly leave marks for 
their future.

It is true that the pandemic and now this 
"special operation" have raised new problems, 
new fears and many question marks for the 
future, but this should not diminish our will to 
live and not just survive. These troubled times 
should, therefore, provoke a reflection and, at 
the same time, a dynamic of creation of new 
wills and even feelings.

Humanity is living difficult and grey days, 
divided between what would never happen 
again and what was already predictable. The 
truth is that, since the pandemic, our daily lives 
have been influenced, positively or negatively, 
by these "dark pictures" that insist on perpetua-
ting a state of fear, insecurity, and uncertainty, 
now not only for the present, but also for the 
future.

When events like these erupt, what do we 
do? We seek the safety and well-being of 
the ones we love, our safety, the safety of our 
country. Of course, pondering cultural and ar-
tistic integrity is not an instinct so instantaneous 
as it is our survival.

It is in this context that we can say that 
the world cultural panorama will certainly 
be influenced by these new times, driven by 
cultural, political, economic, and personal 
differences. In this sense, it has never been 
more imperative than today to cultivate the 
feeling of unity among peoples and to promo-
te policies and programs, of which ERASMUS is 
a good example.

“I always live in the present. I don't know the future 
and no longer have the past.” 

Fernando PessoaRui Silva
Técnica Erasmus+

“Para mim, neste projeto, o mais 
importante foi conhecer a cultura grega 
como a língua, a comida, os costumes e os 
lugares que visitamos.

 Claro que deu para praticar mais um 
pouco o inglês, mas as praias, a comida 
tradicional, os “sunset”, os passeios durante a 
noite, as músicas e as paisagens, será sempre 
algo que ficará na minha memória.

Posso dizer que a escola me deu uma 
oportunidade incrível!!”

Marta Lopes
CT de Multimédia

“Esta viagem à Estónia foi uma excelente 
oportunidade para conhecer melhor sobre 
uma cultura diferente, como por exemplo: a 
comida, a língua e as tradições.

Gostei muito da relação que criámos 
com os alunos dos outros países e da 
facilidade com que nos unimos.  

Não esquecerei esta viagem pois foi 
muito interessante e muito enriquecedora. 

Agradeço à escola e ao professor Rui 
pela oportunidade dada.” 

"This trip to Estonia was an excellent 
opportunity to learn more about a different 
culture such as food, language and traditions.

I really enjoyed the relationship that we 
created with the students from other countries 
and the ease with which we bonded.  

I will never forget this trip because it was 
very interesting and very enriching. 

I thank the school and teacher Rui for the 
opportunity given."

Afonso Nunes
CT de Eletrotecnia

MOBILIDADE

Rui Silva
Petar Nikolic

"For me, in this project, the most important 
thing was to get to know the Greek culture like the 
language, the food, the customs, and the places 
we visited.

  Of course, I was able to practice my 
English a little more, but the beaches, the 
traditional food, the "sunset", the walks at night, 
the music, and the landscapes, will always be 
something that will remain in my memory.

I can say that the school gave me an amazing 
opportunity!!!"
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“A minha experiência em Lecce, Itália foi 
única.  Todos os pontos turísticos, as visitas 
guiadas pela cidade, a viagem de barco a 
Otranto…foi incrível!

Apesar da variedade de culturas e línguas, 
éramos um grupo unido e tentávamos sempre 
entender-nos, fosse em inglês, italiano ou até 
mesmo em espanhol.

Foi uma oportunidade inesquecível que a 
EPATV me deu, e o concretizar de um sonho 
meu que era conhecer Itália.

Não me posso esquecer das noites, 
músicas, brincadeiras, conversas, sorrisos que 
vão ficar para sempre marcados. 

Obrigada, EPATV!"

Inês Serrão
CT de Multimédia

“Ter tido a oportunidade 
de participar nos Erasmus, 
e ter ido à Croácia, foi 
realmente uma experiência 
única! É algo que levamos 
para a nossa vida. 
Conhecemos culturas 
diferentes, estilos de vida e 
fazemos novas amizades.”

Beatriz Reis
CT de Estética

“Para mim o mais importante foi poder 
conhecer um novo país, ter conhecido novos 
amigos de diferentes países.

Os lugares que visitámos eram incríveis, 
as comidas tradicionais e praticar um pouco 
o inglês (sem dúvida que tenho de estar 
mais atento para o ano), as praias que eram 
belíssimas e os monumentos.

Quero agradecer do fundo do coração a 
oportunidade que a escola e os professores 
me deram de visitar este país incrível.

Espero poder participar novamente, muito 
obrigada por tudo.”

Francisco Martins
CT de Eletrotecnia
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"My experience in Lecce, Italy was unique.  
All the sights, the city tours the boat trip to 
Otranto...it was amazing!

Despite the variety of cultures and 
languages, we were a close group and always 
tried to understand each other, whether in 
English, Italian or even Spanish.

It was an unforgettable opportunity that 
EPATV gave me, and I could see the dream of 
visiting Italy coming true.

I can't forget the evenings, songs, jokes, 
conversations, smiles that will remain forever. 
Thank you, EPATV"

"For me the most important thing was being 
able to get to know a new country, to have 
met new friends from different countries.

The places we visited were incredible, the 
traditional foods and practicing a little bit 
of English (no doubt I will have to pay more 
attention next year), the beaches that were 
beautiful, and the monuments.

I want to thank from the bottom of my 
heart the opportunity that the school and the 
teachers gave me to visit this amazing country.

I hope to be able to participate again, 
thank you so much for everything."

"Having had the 
opportunity to participate in 
Erasmus, and to have gone 
to Croatia, was truly a unique 
experience! It's something we 
take into our lives.

We know different 
cultures, lifestyles and make 
new friends."
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Get Real not Virtual but 
Equal reúne em Mascalucia

No âmbito do projeto Erasmus+ n°2020-1-PL01-
KA229-081763 - Get Real not Virtual but Equal, a EPATV 
rumou a Mascalucia, Catânia (Itália) para participar 
de mais uma mobilidade, que decorreu de 26 a 30 de 
abril, juntamente com as escolas parceiras da Itália, 
Polónia e Turquia.

O tema desta atividade foi "Slow Food Movement". 
Os alunos participaram nos workshops “Manipulação, 
propaganda, desinformação e debate” e “Proteínas 
animais”, onde ficaram a saber de quanta proteína 
animal o corpo humano realmente necessita, e tive-
ram uma aula de italiano.

Os participantes ficaram a conhecer as instala-
ções da escola anfitriã, Istituto di Istruzione Superiore 
“Concetto Marchesi”, e o trabalho que desenvolvem, 
nomeadamente no apoio que dão a alunos com 
necessidades educativas especiais. Foi, ainda, efetua-
da uma visita de estudo à Escola Mazzei, na região de 
Etna, onde foi possível observar a atividade agrícola 
que desenvolvem, os seus pomares, vinhas e estufas.      

Durante a semana, foram ainda realizadas visitas 
culturais ao centro histórico da cidade de Catânia, a 
Taormina e às ruínas do seu majestoso teatro grego 
com vista para o mar, a Isolabella e a Acireale.  

Mais uma experiência deveras enriquecedora, que 
desenvolveu não só conteúdos, mas que contribuiu 
também para o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural dos seus intervenientes.

Get Real not Virtual but 
Equal meet in Mascalucia

As part of the Erasmus+ project n°2020-1-PL01-
KA229-081763 - Get Real not Virtual but Equal, EPATV 
traveled to Mascalucia, Catania (Italy) to participate in 
another mobility, which took place from 26 to 30 April, 
together with partner schools from Italy, Poland and 
Turkey.

The theme of this activity was "Slow Food Move-
ment". The students participated in the workshops “Ma-
nipulation, propaganda, misinformation and debate” 
and “Animal proteins”, where they learned how much 
animal protein the human body really needs, and had 
an Italian class.

Participants got to know the facilities of the host 
school, Istituto di Istruzione Superiore “Concetto Mar-
chesi”, and the work they carry out, namely in the 
support they give to students with special educatio-
nal needs. A study visit was also made to the Mazzei 
School, in the region of Etna, where it was possible to 
observe the agricultural activity they carry out, their 
orchards, vineyards and greenhouses.

During the week, cultural visits were also made to 
the historic center of the city of Catania, Taormina and 
the ruins of its majestic Greek theater overlooking the 
sea, Isolabella and Acireale.

Another truly enriching experience, which not only 
developed content, but also contributed to the perso-
nal, social and cultural development of its stakeholders.

6766



Pilotagem do curso E2BM Piloting the E2BM course

A EPATV dinamizou sessão sobre "Competên-
cias de Empreendedorismo" na pilotagem do curso 
E2BM, no âmbito do projeto Erasmus+ nº 2019-1-ES-
01-KA202-064745 - EROVET+ - Filling the skills gap of 
european VET learners. Esta mobilidade que decorreu 
de 2 a 6 de maio, em Lérida (Espanha), no Institut Es-
cola del Trebal, reúne professores e alunos de 8 países 
parceiros: Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, 
Lituânia, Grécia e Turquia.

O E2BM é um curso sobre empreendedorismo e 
gestão de negócios, desenhado para fornecer as 
ferramentas e instrumentos necessários para conhecer, 
compreender e desenvolver as diferentes secções de 
um plano de negócios e avaliar a viabilidade de dife-
rentes ideias de negócio. Foi especialmente concebi-
do para ajudar os estudantes de EFP pertencentes à 
rede de centros EROVET a gerir os seus próprios negó-
cios e a promover a iniciativa empreendedora.

Durante a semana, os alunos e graduados de EFP 
trabalharam conteúdos relacionados com o desenvol-
vimento de um plano de negócio, desde a operacio-
nalização da ideia até ao plano financeiro e o plano 
de marketing. A formação culminou com a apresen-
tação dos projetos de ideias de negócio de cada um 
dos grupos participantes, tendo o projeto “The rebirth 
of the sword”, do Leandro Silva da equipa da EPATV 
conquistado o 2º lugar.

O último dia contou, ainda, com uma palestra - “A 
World in Union” - de Mr. George Hayes, orador principal 
da cerimónia de encerramento da semana EROVET 
em Lérida.

EPATV promoted a session on "Entrepreneurship 
Competencies" in the piloting of the E2BM course, 
within the scope of the Erasmus+ project nº 2019-1-ES-
01-KA202-064745 - EROVET+ - Filling the skills gap of 
european VET learners. This mobility, which took place 
from the 2nd to the 6th of May, in Lleida (Spain), at 
the Institut Escola del Trebal, brings together teachers 
and students from 8 partner countries: Portugal, Spain, 
England, France, Italy, Lithuania, Greece and Turkey.

E2BM is a course on business management and en-
trepreneurship, designed to provide the tools and instru-
ments necessary to learn, understand and develop the 
different sections of a business plan and evaluate the 
viability of different business ideas. It has been specially 
designed to help VET students of centres belonging to 
the EROVET network to manage their own businesses 
and promote entrepreneurial initiative.

During the week, VET students and graduates 
worked on content related to the development of a 
business plan, from the operationalization of the idea to 
the financial plan and the marketing plan. The training 
culminated with the presentation of the business idea 
projects of each of the participating groups, with the 
project “The rebirth of the sword”, by Leandro Silva from 
the EPATV team winning 2nd place.

The last day also featured a lecture - “A World in 
Union” - by Mr. George Hayes, keynote speaker at the 
closing ceremony of the EROVET week in Lleida.
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G.A.M.E. na Macedónia do Norte

G.A.M.E. in North Macedonia

Decorreu de 9 a 13 de maio, em Escópia, a atividade C4 - Drama and 
Science, do projeto Erasmus+ nº 2019-1-TR01-KA229-076444 – G.A.M.E. – Ge-
nerative Application to Manage Education, que reuniu escolas da Turquia, 
Grécia, Macedónia do Norte, Croácia, Letónia e Portugal. 

Os alunos participantes apresentaram os vídeos que conceberam, 
resultado criativo dos seus trabalhos pesquisa na área das ciências. Para 
além desta atividade, puderam assistir também a uma palestra, realizaram 
dinâmicas de grupo e jogos educativos, tiveram visitas guiadas ao Museu 
Natural de Ciências, à Galeria Nacional de Artes, ao Zoo e à Casa-Museu da 
Madre Teresa. 

O programa contou, ainda, com visitas culturais ao centro histórico da 
cidade de Escópia, Old Bazaar, mesquita, Fortress Kale, monte Vodno, entre 
outros. Durante a semana, houve também oportunidade de visitar as cida-
des de Struga e a pituresca Ohrid, assim como as magníficas paisagens de 
Canyon Matka, com uma viagem de barco até à gruta de Vrelo. 

Alunos e professores puderam, deste modo, contactar com a diversidade 
e riqueza cultural da Macedónia do Norte.

It took place in Skopje, from 9th to 13th may, the activity C4 - Drama and 
Science, of the Erasmus+ project nº 2019-1-TR01-KA229-076444 – G.A.M.E. – 
Generative Application to Manage Education, which brought together schools 
from Turkey, Greece, North Macedonia, Croatia, Latvia and Portugal.

The participating students presented the videos they conceived, the creati-
ve result of their research work in the area of science. In addition to this activity, 
they were also able to attend a lecture, held group dynamics and educational 
games, had guided visits to the Natural Science Museum, the National Gallery 
of Arts, the Zoo and the Mother Teresa House-Museum.

The program also included cultural visits to the historic city center of Skopje, 
Old Bazaar, mosque, Fortress Kale, Mount Vodno, among others. During the 
week, there was also the opportunity to visit the cities of Struga and the pictures-
que Ohrid, as well as the magnificent landscapes of Canyon Matka, with a boat 
trip to Vrelo cave.

Students and teachers were thus able to come into contact with the diversity 
and cultural richness of North Macedonia.
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EPATV organiza o 
4º comité M.U.N. - SOCUM 
(Social, Humanitarian and 
Cultural)

EPATV organizes the 
4th M.U.N. Committee – 
SOCUM (Social, Humanitarian 
and Cultural) 

A EPATV – Escola Profissional Amar Terra Verde – 
acolheu, de 2 a 6 de junho, o MUN 4 - SOCUM (Social, 
Humanitarian and Cultural) COMMITTEE, atividade do 
projeto Erasmus+ Model United Nations, nº2019-1-TR01-
KA229-074086, que reúne escolas parceiras de Espa-
nha, Turquia, Itália, Portugal e Lituânia. 

Este é um projeto que visa, mediante a recriação 
do Modelo Nações Unidas, promover a literacia e a 
tomada de consciência e capacidade de discussão 
argumentativa dos alunos participantes face à atuali-
dade, promovendo a cidadania ativa e informada. 

Durante a semana de trabalho, os alunos envolvi-
dos reuniram em assembleia onde debateram temas 
ligados aos direitos humanos, educação e refugiados. 
Desta forma, puderam desenvolver a aprendizagem 
autónoma através das pesquisas realizadas, a literacia 
digital, o pensamento crítico e analítico, o trabalho em 
equipa e a resolução de conflitos, trabalhando para o 
desenvolvimento de uma cultura democrática. 

No sentido de enriquecer esta experiência, foram 
encaixados na ordem de trabalhos momentos de visi-
tas culturais para que os participantes pudessem levar 
para os seus países de origem memórias das riquezas 
e tradições desta nossa região. Deste modo, a EPATV 
organizou visitas culturais a Vila Verde, Amares, onde o 
grupo foi gentilmente recebido pelo sr. Presidente do 
Município, Manuel Moreira, a Braga, Porto, e Viana do 
Castelo.  

A cerimónia de encerramento decorreu na EPATV 
com um jantar confecionado e servido pelos alunos do 
primeiro ano do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria, 
sob orientação dos prof. Olga Martins, Américo Silva e 
Miguel Lopes, mostrando aos jovens europeus o melhor 
da gastronomia minhota.

Durante a cerimónia de entrega de certificados, 
presidida por João Luís Nogueira, Diretor Geral da EPA-
TV, foram também distinguidos alunos pelo trabalho 
que desenvolveram enquanto delegados participan-
tes no comité. No seu discurso de encerramento, João 
Luís Nogueira destacou o programa Erasmus+ como 
uma “experiência positiva para os jovens porque 
reforça a sua capacidade de intervir na construção 
de uma Europa mais solidária”. No seu entender, o Pro-
grama Erasmus+ é o “mais integrador porque permite 
aos jovens trocar experiências, opiniões, ver a diferen-
ça e isso enriquece-nos, torna-nos mais fortes e mais 
capazes”, proporciona-nos um maior entendimento da 
geografia humana.  

O Diretor Geral da Escola entregou, na despedida 
lembranças a cada uma das delegações que por sua 
vez responderam com algumas prendas representati-
vas dos seus países.

EPATV – Amar Terra Verde Vocational School – hos-
ted, from June 2nd to 6th, the MUN 4 - SOCUM (Social, 
Humanitarian and Cultural) COMMITTEE, an activity 
from the project Erasmus+ Model United Nations, 
nº2019-1-TR01-KA229-074086, which brings together 
partner schools from Spain, Turkey, Italy, Portugal and 
Lithuania.

This is a project that aims, through the recreation of 
the United Nations Model, to promote literacy, aware-
ness and argumentative discussion skills of the students 
involved, regarding the present moment, in order to 
promote active and informed citizenship. 

During the work week, the students involved met 
in an assembly where they discussed topics related to 
human rights, education and refugees. Therefore, they 
were able to develop autonomous learning through 
research, digital literacy, critical and analytical thinking, 
teamwork and conflict resolution, working towards the 
development of a democratic culture.

In order to enrich this experience, moments of 
cultural visits were included in the agenda so that the 
participants could take memories and traditions of our 
region to their origin countries. This way, EPATV orga-
nized cultural visits to Vila Verde, Amares, where the 
group was kindly received by the Mayor Manuel Morei-
ra, to Braga, Porto, and Viana do Castelo.

The closing ceremony took place at EPATV with a 
dinner prepared and served by the students of the first 
year of the Cooking/Pastry Technical Course, under the 
guidance of teacher Olga Martins, Américo Silva and 
Miguel Lopes, showing young Europeans the best of 
Minho gastronomy.

During the certificate delivery ceremony, hea-
ded by João Luís Nogueira, EPATV's General Director, 
students were also distinguished for the work develo-
ped as delegates participating in the committee. In 
his closing speech, João Luís Nogueira highlighted the 
Erasmus+ program as a “positive experience for young 
people because it reinforces their ability to intervene in 
the construction of a more supportive Europe”. As far 
as he is concerned, the Erasmus+ Program is “the most 
inclusive because it allows young people to exchange 
experiences, opinions, recognizing the differences and 
that enriches us, makes us stronger and more capab-
le”. It also provides us with a greater understanding of 
human geography.

At the farewell, the school´s General Director gave 
souvenirs to each of the delegations, which in turn re-
plied with some representative gifts from their countries.
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EPATV em mobilidade à Grécia

EPATV on mobility to Greece

Decorreu de 16 a 20 de maio, em Argostoli, a atividade C4 do projeto 
Erasmus+ P.O.R.T.S - People Organising Redevelopment Technology and 
Sustainability, cujo tema é "Our port is an ecosystem". São parceiras da EPATV 
neste projeto escolas da Croácia, Grécia, Itália, Chipre e Estónia.

Após uma visita à escola anfitriã da mobilidade - 1st General Lyceum of 
Argostoli - as equipas de cada país apresentaram os seus trabalhos sobre 
“O nosso porto é um ecossistema” e assistiram a uma palestra intitulada: “A 
biologia e a matemática da tartaruga Caretta Caretta”.

Durante a semana, alunos e professores tiveram a oportunidade de visitar 
o porto de Argostoli, realizar atividades de recolha e análise da qualidade 
das águas, assistir a uma palestra na Academia da Marinha Mercante e 
realizar uma excursão ambiental à Serra de Ainos. Os participantes puderam 
também visitar diferentes pontos da ilha para assistir a alguns fenómenos 
geológicos: as grutas Lacustre Melissani e Drogarati, o rio subterrâneo Kara-
vomylos e a aldeia de Fiscardo, uma das mais bonitas e pitorescas da ilha.

From the 16th to the 20th of May, it took place, in Argostoli, activity C4 of the 
Erasmus+ project P.O.R.T.S - People Organizing Redevelopment Technology and 
Sustainability, under the theme “Our port is an ecosystem". Schools from Croatia, 
Greece, Italy, Cyprus and Estonia are EPATV's partners in this project.

After a visit to the host school of this mobility - 1st General Lyceum of Argosto-
li - the teams from each country presented their work on “Our port is an ecosys-
tem” and attended a lecture entitled: “The biology and mathematics of the 
Caretta Caretta turtle”.

During the week, students and teachers had the opportunity to visit the port 
of Argostoli, carry out activities to collect and analyze the quality of the water, 
attend a lecture at the Merchant Marine Academy and go on an environ-
mental excursion to the Ainos Mountain. Participants visited different parts of 
the island to witness some geological phenomena: the Lacustre Melissani and 
Drogarati caves, the underground river Karavomylos and the village of Fiscardo, 
one of the most beautiful and picturesque on the island.
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EROVET, you bet!

A última reunião transnacional do projeto Erasmus+ 
nº 2019-1-ES01-KA202-064745 - Filling the skills gap of 
European VET learners – EROVET+ - decorreu no Istituto 
Tecnico Economico e Tecnologico Statale Aulo Cec-
cato, em Thiene (Itália), de 29 de junho a 1 de julho. 

Chegado o final de mais um ciclo, a EPATV con-
gratula-se e a todos os parceiros pelo trabalho desen-
volvido durante este projeto. É um orgulho fazer parte 
de uma rede tão pró-ativa, que trabalha em prol do 
desenvolvimento de competências nos jovens euro-
peus, para que possam melhorar a sua empregabilida-
de e encetar um futuro empreendedor, atendendo a 
necessidades atuais e futuras dos empregadores.

A rede Erovet já produziu diversos recursos, dos 
quais se destacam a Job Pool, onde podem ser consul-
tadas e publicadas ofertas de emprego a uma escala 
europeia, os cursos de formação em Competências de 
Gestão e em Empreendedorismo e Gestão de Negó-
cios - Managerial Skills Crash Course e E2BM, a EROVET 
Innovation Platform, uma plataforma de divulgação 
dos projetos desenvolvidos no EROVET Together para 
angariação de mentorships e/ou de apoio financeiro, 
o EROVET Finding your way, um vídeo de orientação e 
aconselhamento aos jovens sobre diferentes oportuni-
dades na Europa, entre muitos outros que podem ser 
consultados em www.erovet.eu. 

Foram parceiros neste projeto o Institut Escola del 
Treball (Espanha), a quem coube a coordenação, 
Ortaköy 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turquia), 
o Directorate of Secondary Education of Rodopi (Gré-
cia), o Profesinio Mokymo Centras Zirmunai (Lituânia), 
o Lycée General Technique Gaston Berger (França), 
o Crewe Engineering and Design UTC (Reino Unido), 
o Istituto Tecnico Commerciale Statale Aulo Ceccato 
(Itália), e a Escola Profissional Amar Terra Verde (Portu-
gal). 

Apesar de o ditado popular nos dizer o contrário, 
nem tudo que é bom acaba, e, neste caso, o que é 
bom vai continuar e a rede EROVET está na Europa 
para ficar! Fiquem atentos a mais capítulos e usufruam 
dos serviços da rede em www.erovet.eu. 

The last transnational meeting of the Erasmus+ pro-
ject nº 2019-1-ES01-KA202-064745 - Filling the skills gap 
of European VET learners – EROVET+ - took place at the 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Statale Aulo 
Ceccato, in Thiene (Italy), on 29 June the 1st of July.

At the end of another cycle, EPATV congratulates 
all partners for the work developed during this project. 
We are proud to be part of such a proactive network, 
which works towards the development of skills in young 
Europeans, so that they can improve their employability 
and start an entrepreneurial future, meeting the current 
and future needs of employers.

The Erovet network has already produced several 
resources, including the Job Pool, where job offers can 
be consulted and published on a European scale, 
training courses in Management Skills and Entrepre-
neurship and Business Management - Managerial Skills 
Crash Course and E2BM, the EROVET Innovation Plat-
form, a platform for the dissemination of projects de-
veloped in EROVET Together to raise mentorships and/
or financial support, EROVET Finding your way, a video 
of guidance and advice to young people on different 
opportunities in Europe, among many others which can 
be consulted at www.erovet.eu.

Partners in this project were the Institut Escola del 
Treball (Spain), in charge of coordination, Ortaköy 80.Yıl 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey), the Direc-
torate of Secondary Education of Rodopi (Greece), 
Profesinio Mokymo Centras Zirmunai (Lithuania), Lycée 
General Technique Gaston Berger (France), Crewe 
Engineering and Design UTC (United Kingdom), Istituto 
Tecnico Commerciale Statale Aulo Ceccato (Italy), 
and Escola Profissional Amar Terra Verde (Portugal).

Despite the popular saying to the contrary, not 
everything that is good comes to an end, and in this 
case, what is good will continue and the EROVET ne-
twork is in Europe to stay! Stay tuned for more chapters 
and enjoy the network services at www.erovet.eu.
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Disseminação do projeto Erasmus+ 
G.A.M.E.

Dissemination of the Erasmus+ 
G.A.M.E.

Último dia de trabalhos da reunião transnacional para disseminação do 
projeto Erasmus+ G.A.M.E. , a decorrer no 1° Imerisio Gymnasio Karditsas, na 
Grécia.

O projeto "Generative Application to Manage Education" (projeto Eras-
mus+ nº2019-1-TR01-KA229-076444 - GAME) laborou sobre metodologias de 
ensino que integrem os jogos na educação como meio de alcançar ob-
jetivos e metas educacionais. Durante os 3 anos da sua duração, alunos e 
professores tiveram oportunidade de conhecer as realidades educativas dos 
países parceiros envolvidos, assim como de aplicar os recursos desenvolvi-
dos. 

Termina, assim, mais um projeto do qual a EPATV é parceira, juntamente 
com escolas da Turquia, Croácia, Letónia, Grécia e Macedónia do Norte. 

Last day of work of the transnational meeting for the dissemination of the 
Erasmus+ G.A.M.E. , taking place at the 1st Imerisio Gymnasio Karditsas, in Gree-
ce.

The "Generative Application to Manage Education" project (Erasmus+ pro-
ject nº2019-1-TR01-KA229-076444 - GAME) worked on teaching methodologies 
that integrate games in education as a means of achieving educational goals 
and objectives. During the 3 years of its duration, students and teachers had 
the opportunity to get to know the educational realities of the partner countries 
involved, as well as to apply the resources developed.

Thus ends another project in which EPATV is a partner, together with schools 
from Turkey, Croatia, Latvia, Greece and North Macedonia.
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P.O.R.T.S. na Estónia

P.O.R.T.S. in Estonia

Um grupo de alunos e professores da EPATV parti-
cipou, de 15 a 19 de julho, numa mobilidade a Tallinn, 
na Estónia, no âmbito do projeto Erasmus+ nº 2019-1-IT-
02-KA229-062250 - P.O.R.T.S. 

Durante esta semana, subordinada ao tema "Pro-
ductive Activities and Port Utilisation", os alunos das es-
colas parceiras (Croácia, Chipre, Estónia, Grécia, Itália 
e Portugal) fizeram apresentações sobre os seus portos 
regionais e participaram no workshop “Diferenças e 
Semelhanças de Atividades e Utilização de Portos”. 
Os alunos observaram e discutiram as semelhanças 
e diferenças entre cada um dos portos apresentados 
pelos diferentes países e conceberam colaborativa-
mente posters com as conclusões a que chegaram 
relativamente a transporte de carga, pescas e turismo. 
Estes resultados serão tidos em conta, aquando do 
design do protótipo 3D “Smart & Green Port”, resultado 
deste projeto. Alunos e professores assistiram, ainda, a 
uma palestras sobre as atividades portuárias do Porto 
de Tallinn, onde tiveram também uma visita guiada ao 
porto e ao terminal de cruzeiros.  

Ao longo da semana, houve ainda oportunidade 
de realizar algumas visitas culturais a Rakvere para 
uma aventura medieval no castelo, a Viru bog e à 
cascata de Jägala, e fazer a travessia de ferry até 
Helsínquia. 

A group of EPATV students and teachers participa-
ted, from July 15th to 19th, in a mobility trip to Tallinn, 
Estonia, within the scope of the Erasmus+ project nº 
2019-1-IT02-KA229-062250 - P.O.R.T.S.

During this week, under the theme "Productive Acti-
vities and Port Utilization", students from partner schools 
(Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Italy and Portugal) 
made presentations about their regional ports and par-
ticipated in the workshop “Differences and Similarities 
in Activities and Port Utilisation”. The students observed 
and discussed the similarities and differences between 
each of the ports presented by the different countries 
and designed posters collaboratively with the conclu-
sions they reached regarding cargo transport, fishing 
and tourism. These results will be taken into account 
when designing the 3D prototype “Smart & Green 
Port”, result of this project. Students and teachers also 
attended a lecture on port activities at the Port of 
Tallinn, where they also had a guided tour of the port 
and cruise terminal.

During the week, there was also the opportunity 
to make some cultural visits to Rakvere for a medieval 
adventure in the castle, the Viru bog and the Jägala 
waterfall, and take the ferry across to Helsinki.
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P.O.R.T.S. – Our Smart & Green Port

A EPATV participou, de 25 a 29 de julho, na mobilidade final do projeto 
Erasmus+ nº 2019-1-IT02-KA229-062250 - P.O.R.T.S, que decorreu em Lecce, na 
Itália. A semana subordinada ao tema "Our Smart & Green Port" juntou alu-
nos e professores de 6 escolas parceiras de projeto (Croácia, Chipre, Estónia, 
Grécia, Itália e Portugal). 

Durante as atividades, os participantes analisaram e discutiram o traba-
lho desenvolvido durante o projeto e criaram um protótipo 3D do que seria o 
porto ideal, um "Smart & Geen Port", sob orientação de professores mentores 
da escola italiana "Enrico Fermi" de Lecce. Foram ainda apresentados guias 
digitais "In My Port", resultantes deste projeto. 

 A mobilidade incluiu atividades educativas sobre o porto de Tricase, 
em Puglia, e visitas culturais a Otranto e a Lecce, onde professores e alunos 
puderam ficar a conhecer o património cultural da região. 

Chega, assim, ao final mais um projeto Erasmus+ em que a EPATV foi 
parceira, com resultados muito interessantes no que toca à reflexão sobre as 
atividades e sustentabilidade portuárias.

EPATV participated, from the 25th to the 29th of July, in the final mobility of 
the Erasmus+ project nº 2019-1-IT02-KA229-062250 - P.O.R.T.S, which took place 
in Lecce, Italy. The week under the theme "Our Smart & Green Port" brought 
together students and teachers from 6 project partner schools (Croatia, Cyprus, 
Estonia, Greece, Italy and Portugal).

During the activities, the participants analyzed and discussed the work de-
veloped during the project and created a 3D prototype of what would be the 
ideal port, a "Smart & Geen Port", under the guidance of mentor teachers from 
the Italian school "Enrico Fermi" in Lecce. Digital guides "In My Port", resulting 
from this project, were also presented.

 The mobility included educational activities about the port of Tricase, in Pu-
glia, and cultural visits to Otranto and Lecce, where teachers and students were 
able to get to know the cultural heritage of the region.

Thus, another Erasmus+ project in which EPATV was a partner comes to an 
end, with very interesting results in terms of reflection on port activities and sus-
tainability.

MOBILIDADE

Estágios Internacionais 
de cozinha 

International cooking 
internships

Os alunos do 3º ano do Curso Técnico de Cozinha/
Pastelaria realizaram uma das mais enriquecedoras 
experiências da sua vida: um estágio internacional, em 
Valência, ao abrigo do programa Erasmus+.

Esta formação em contexto de trabalho distribuiu 
os alunos da EPATV pelos prestigiados restaurantes 
espanhóis Blanqueries, The Rebel Pigs, El Huey, Simalu, 
Bocado, Jauja e Mattilda.

Rafaela Rodrigues, Daniel Peixoto, Andreia Silva, 
Hugo Pinto, João Duarte, Pedro Pinheiro, Cláudio Gon-
çalves e Ana Fernandes ficam em Valência por um 
período de sete semanas e finalizaram, na EPATV, com 
a defesa da PAP (Prova de Aptidão Profissional).

Estágio em Valência 
Alunos 3º ano de cozinha e pastelaria

Rafaela Rodrigues e Daniel Peixoto
Restaurante Blanqueries

Andreia Silva
Restaurante The Rebel Pigs

Hugo Pinto
Restaurante El Huey

João Duarte
Restaurante Simalu

Pedro Pinheiro 
Restaurante Bocado

Cláudio Gonçalves 
Restaurante Jauja 

Ana Fernandes
Restaurante Mattilda

The 3rd year students of the Cooking/Pastry Techni-
cal Course started one of the most enriching experien-
ces of their lives: an international internship, in Valencia, 
under the Erasmus+ programme.

This work-related training component distributed 
EPATV students to prestigious Spanish restaurants Blan-
queries, The Rebel Pigs, El Huey, Simalu, Bocado, Jauja 
and Mattilda.

Rafaela Rodrigues, Daniel Peixoto, Andreia Silva, 
Hugo Pinto, João Duarte, Pedro Pinheiro, Cláudio 
Gonçalves and Ana Fernandes stay in Valencia for a 
period of seven weeks and finished, on EPATV, with the 
defense of the Final Project (PAP).

Internship in Valencia
3rd year cooking / pastry students
Rafaela Rodrigues and Daniel Peixoto
Blanqueries Restaurant

Andrea Silva
The Rebel Pigs Restaurant

Hugo Pinto
El Huey Restaurant

João Duarte
Simalu Restaurant

Pedro Pinheiro
Bocado Restaurant

Cláudio Gonçalves
Jauja Restaurant

Ana Fernandes
Mattilda Restaurant

MOBILIDADE 7776



EPATV em estágios internacionais ERASMUS+

Após cerca de 2 anos de interregno, provocado pela pandemia, as experiências pessoais e 
profissionais dos alunos, professores e colaboradores da EPATV retomaram em força nas mobili-
dades europeias, para realização de estágios curriculares e profissionais. Estas ações valorizam 
o primeiro contacto dos alunos com o mundo laboral num contexto europeu, promovem o seu 
crescimento profissional e cultural, novos saberes e novas competências linguísticas e sociais e 
elevam o currículo no fator “empregabilidade”.

Financiados pelo Programa Erasmus+ através dos projetos nº 2019-1-PT01-KA116- 060411 
“Skills Innovations 4.0” e nº 2020-1-PT01-KA116-077736 “Preparing Future in EU”, estas mobilidades, 
enquadram-se na Acreditação VET CHARTER que reconhece a experiência e implementação 
de sucesso de projetos Erasmus promovidos pela EPATV, o que constitui um orgulho para toda a 
comunidade.

Até finais de julho, mais de 36 alunos e 15 colaboradores da EPATV terão a sua experiência 
internacional, em países como Espanha, França, Itália, em empresas de relevo na área.

Os alunos dos cursos de Mecatrónica Automóvel têm desenvolvido um trabalho muito elo-
giado pelos seus tutores na NORAUTO de Valência (Espanha), referem em mensagem enviada 
à EPATV: “...una enhorabuena por chicos que nos han remetido... muy bom nível y profisiona-
les...!” (= “...parabéns para os meninos que nos enviaram... muito bom nível e profissionais...!”) 

Também os alunos de Restauração estão a estagiar em hotéis e restaurantes prestigiados - 
alguns com estrela Michelin - tal como as alunas de Estética que se integraram muito bem nos 
centros de estética selecionados.

O grupo de staff, constituído quer por professores quer por colaboradores, tem uma parti-
cipação na modalidade de “jobshadowing” sobre inovadoras práticas pedagógicas e admi-
nistrativas, permitindo melhorar a sua formação na área de formação assim como melhorar as 
competências pessoais, sociais, culturais e linguísticas.

Também os recém-formados (há menos de 1 ano) têm disfrutado desta oportunidade, que a 
EPATV lhes proporciona, com estágios profissionais de 3 e 4 meses, totalmente financiados.

A cultura e estratégia da EPATV, como escola e projeto de vida, faz - com esta dinâmica 
internacional - jus ao lema do programa Erasmus+: “Melhorar Vidas, Alargar Horizontes”.

MOBILIDADE

EPATV in international Erasmus+ internships

After a two-year interregnum due to the pandemic, the personal and professional experien-
ces of students, teachers and employees of EPATV have strongly resumed in European mobility 
for curricular and professional internships. These actions value the students' first contact with 
the working world in an European context, promote their professional and cultural growth, new 
knowledge and new linguistic and social skills and raise the curriculum in the "employability" 
factor.

Funded by the Erasmus+ Programme through projects nº 2019-1-PT01-KA116- 060411 "Skills 
Innovations 4.0" and nº 2020-1-PT01-KA116-077736 "Preparing Future in EU", these mobilities, fall 
under the VET CHARTER Accreditation that recognises the experience and successful imple-
mentation of Erasmus projects promoted by EPATV, which is a pride for the whole community.

Until the end of July, more than 36 students and 15 EPATV employees will have their interna-
tional experience, in countries like Spain, France, Italy, in important companies in the area.

The students in the Automobile Mechatronics courses have developed work that has been 
highly praised by their tutors at NORAUTO in Valencia (Spain), who state in a message sent to 
EPATV: "...una enhorabuena por chicos que nos han remetido... muy bom nivel y profisiona-
les...!” (= "...congratulations to the boys you sent us... very good level and professionals...!")

The catering students are also doing internships in prestigious hotels and restaurants - some 
with Michelin stars - as are the aesthetics students who have integrated very well into the selec-
ted aesthetic centres.

The staff group, made up of both teachers and collaborators, participate in jobshadowing 
on innovative teaching and administrative practices, allowing them to improve their education 
in the training area as well as their personal, social, cultural and language skills.

Recent graduates (less than 1 year ago) have also benefited from this opportunity provided 
by EPATV, with professional internships of 3 and 4 months, fully funded.

The culture and strategy of EPATV, as a school and life project, does - with this internatio-
nal dynamic - justice to the motto of the Erasmus+ programme: "Improving Lives, Broadening 
Horizons".
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As tecnologias da informação 

conheceram um grande desenvol-
vimento nas últimas décadas, com 
particular ênfase já no início do século 
XXI, tornando cada vez mais impe-
riosa a necessidade de se proteger a 
informação para que a sua utilização 
abusiva não venha a servir interesses 
ilegítimos e atentatórios dos direitos, 
liberdades e garantias dos cidadãos. 
É fundamental refletirmos acerca das 
consequências que essa revolução 
digital traz à intimidade e à privacida-
de do ser humano.

A informação sempre teve grande 
valor e sempre foi muito ambicionada 
na sociedade. Atualmente, o bem 
social mais valioso é justamente a 
própria informação; afinal, nunca foi 
tão fácil e rápido produzir, obter e pro-
pagar qualquer tipo de informação a 
qualquer momento e lugar, graças ao 
advento da Internet.

A Internet tem vindo a quebrar as 
barreiras entre o privado e público, e 
muitas vezes, o limite entre privacida-
de e publicidade é ténue.

Desde o seu surgimento têm sido 
realizados diversos estudos sobre as 
transformações pelas quais passou 
este meio. Tais mudanças são eviden-
tes ao nos depararmos com a veloci-
dade transformadora das tecnologias, 
influenciadas, tanto pelo surgimento 
de novos instrumentos tecnológicos, 
como também por novas maneiras 
de os utilizarmos para diferentes fins e 
com diversas funcionalidades. Quan-
do se trata dos hábitos do uso da 
Internet percebemos o seu caráter 
volátil, logo, o que encaramos como 
útil hoje, num curto espaço de tempo 
já pode ser uma ameaça irreparável.

A evolução tecnológica acabou 
por invadir o quotidiano das pessoas 
e das empresas, transformando até 
mesmo as formas de relacionamento. 
Sem muitas vezes considerar os riscos 
à privacidade e à intimidade, as pes-
soas estão expostas a uma visibilidade 
permanente.

É neste contexto que surge a Web 
2.0 – uma Internet muito mais par-
ticipativa. A Web 2.0 surgiu com a 
promessa revolucionária de tirar dos 
meios de comunicação de massa e 
colocar nas mãos dos utilizadores o 

poder de produzir, de criar e de distri-
buir opiniões e informações de todos 
os tipos, contribuindo para que o mer-
cado estrategicamente se aproveitas-
se desse formato e disponibilizasse as 
ferramentas para que tal autonomia 
fosse possível.

Atualmente, grande parte das 
plataformas de criação de conteúdo 
disponíveis são também platafor-
mas que se apossam dos dados, dos 
conteúdos e dos rastos deixados pelos 
próprios utilizadores. Neste sentido, 
estamos convencidos de que ser ativo 
neste novo ambiente é, na verdade, 
uma grande armadilha. A maior parte 
das nossas ações quotidianas no 
ciberespaço são facilmente vigiadas 
e as nossas informações passam a 
fazer parte de diferentes bases de 
dados que grande parte desconhece. 
O que é irónico é que quase todas as 
tecnologias que nos prometem maior 
autonomia e possibilidade de parti-
cipação ativa, são potencialmente 
instrumentos de controlo e vigilância.

Ter uma conta no Google, reali-
zar alguma pesquisa num motor de 
busca, ter um perfil no Facebook ou 
no Twitter, navegar em determinados 
sites, efetuar o download de aplica-
ções para o telemóvel, clicar em cer-
tas publicidades, são formas comuns 
do uso quotidiano quando utilizamos 
a Internet, seja em casa, na escola ou 
no trabalho, no telemóvel, no compu-
tador ou no tablet.

Com o surgimento destas novas 
formas de nos mantermos constan-
temente online, as nossas ações são 
gravadas e utilizadas com a intenção, 
à priori, de nos proporcionar uma Web 
personalizada, adequando os conteú-
dos à visão do mundo de cada um. 
Por exemplo, o Google e o Facebook, 
apesar de serem ferramentas úteis e 
oferecidas gratuitamente, são tam-
bém mecanismos extremamente 
eficazes e aniquiladores de extra-
ção de dados, nos quais, em muitas 
ocasiões, despejamos os detalhes 
mais íntimos das nossas vidas. Através 
dessas formas de colaboração, somos 
levados a expormo-nos, com informa-
ções relativas às nossas vidas, informa-
ções pessoais e as nossas opiniões seja 
através de uma rede social, de um 

. . . . . . 
blog, de fóruns ou mesmo de um vídeo 
no Youtube.

Diversas instituições como a União 
Europeia, o Conselho da Europa, a OCDE 
e as Nações Unidas iniciaram e intensifi-
caram o estudo e divulgação de instru-
mentos que consagram princípios de 
segurança da informação e de proteção 
da privacidade, tendo em vista prevenir 
a ilegítima utilização das tecnologias da 
informação.

O direito à proteção de dados pes-
soais está bem presente na legislação 
portuguesa: é consagrado na Consti-
tuição Portuguesa desde 1976 (artigo 
35º), e o seu tratamento exige-se que 
seja efetuado com “estrito respeito pela 
reserva da vida privada, bem como pelos 
direitos, liberdades e garantias funda-
mentais”, conforme consta da Lei da 
Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 67/98 
de 26 de Outubro. O tratamento destes 
dados e a proteção da privacidade no 
setor das telecomunicações encontram-
-se também regulamentados pela Lei nº 
69/98 de 28 de outubro (transposição da 
Diretiva nº 97/66/CE, de 15 de dezembro), 
revogada em 2004 pela Lei nº 41/2004 de 
18 de Agosto (transposição da Diretiva 
nº 2002/58/CE, de 12 de Julho). Além da 
legislação vigente, Portugal tem uma 
Autoridade Nacional de Controlo de 
Dados Pessoais – a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD).

Esta Comissão, criada em 1994, 
controla e fiscaliza o processamento de 
dados pessoais, assegurando o cumpri-
mento da legislação em vigor. Em 2007, 
num protocolo assinado com o Ministério 
da Educação, a CNPD desenvolveu um 
projeto que pretende sensibilizar os alunos 
para estas questões, procurando pro-
mover a utilização consciente das novas 
tecnologias – o projeto DADUS. Tendo 
como foco os alunos do 2º e 3º ciclos do 
ensino básico, a ideia foi pioneira a nível 
europeu e envolve, hoje, pais, alunos, 
professores e escolas.

Os dados pessoais, conforme foi já re-
ferido, constituem uma importante fonte 
de informação, a partir da qual empresas 
e organizações podem constituir valor. 
Isto é, os dados pessoais valem dinheiro 
e essa é uma das razões (as outras são a 
privacidade e a segurança) por que de-
vem ser fornecidos com extremo cuida-
do. Existe proteção legal para o forne-

cimento destes dados e o seu uso ilícito, 
mas a rede, mesmo assim, encontra-se à 
mercê de utilizadores que querem a infor-
mação para utilização criminosa. A CNPD 
aconselha uma leitura atenta de todos os 
impressos de recolha de dados antes de 
qualquer fornecimento da informação e, 
em caso de dúvida ou tentativa de vio-
lação da privacidade, recusar mesmo a 
prestação da informação. Muito frequen-
te também é o fornecimento de dados 
pessoais a terceiros.

O utilizador responde a um inquérito 
de determinada entidade, podendo esta 
depois partilhar os dados obtidos com 
outras entidades. Esta cedência da infor-
mação a terceiros encontra-se legislada 
(artigo 10º e 12º da Lei de Proteção de 
Dados) e deve merecer atenção por par-
te dos utilizadores da rede. Neste caso, os 
formulários deverão ter uma caixa onde é 
dada ao utilizador a opção de os dados 
assim fornecidos poderem ser, ou não, 
disponibilizados a outras entidades.

Não se devem partilhar mais dados do 
que os estritamente necessários para que 
não se ponha em causa a privacidade e, 
igualmente importante, a segurança do 
utilizador da rede. Assim, não se devem 
revelar moradas, e-mail, números de 
conta, nomes de utilizador e palavras-
-passe, e apenas preencher os campos 
obrigatórios (assinalados com o símbolo *) 
em formulários de registo ou outros. Tem 
sempre de ser verificada a credibilidade 
e segurança do site que se consulta e se 
aquele é, ou não, o site oficial da enti-
dade em causa (veja-se, por exemplo, a 
preocupação atual das entidades ban-
cárias em mostrar aos seus clientes a in-
violabilidade dos dados dos seus dados), 
devendo evitar-se links de acesso. Uma 
maneira de verificar se a ligação de rede 
é segura é através do endereço do site 
que deve começar com https:// (diferen-
te dos http:// das ligações normais); o s 
antes do sinal de dois pontos indica que o 
endereço em questão é de um site com 
ligação segura e, portanto, os dados do 
formulário serão criptografados antes de 
serem enviados. A criptografia de dados 
é também ela uma forma de segurança. 
Ela consiste num meio que torna “ininteli-
gíveis as informações, através de um pro-
cesso de cifragem”, utilizando “códigos 
e cifras de toda a ordem”. Outra forma 
de verificar a segurança da ligação é a 

indicação do browser de algum símbolo, 
sendo o símbolo mais adotado o de um 
cadeado fechado (se o cadeado estiver 
aberto, a ligação não é segura).

As crianças e os jovens são, neste con-
texto, um alvo fácil (conquistados com 
a ideia de ganhar um prémio, participar 
num concurso, …) porque são menos 
cientes do valor da identidade pessoal, 
sendo, também, muitas vezes, um meio 
para obtenção de dados de terceiros 
(pais, familiares, amigos). Aliás a criação 
de um projeto como o DADUS revela bem 
a importância que este assunto tem na 
sociedade atual. Voltando à questão das 
redes sociais, e cruzando-a com a susceti-
bilidade juvenil, percebe-se o quanto este 
assunto é pertinente e atual (veja-se a re-
cente polémica sobre política de privaci-
dade de uma daquelas redes). Como se 
refere em A Sociedade em Rede, “estar 
fora da rede é cada vez mais penalizante 
em virtude do número decrescente de 
oportunidades…”). E se não há dúvidas 
de que na maioria das vezes se tratam, 
efetivamente, de oportunidades, noutras 
a questão resume-se a estar “onde está 
toda a gente”. E aqui todos os educado-
res têm um importante papel a desempe-
nhar: professores e pais devem sensibilizar 
os alunos e os filhos para a problemática 
da privacidade, da importância dos da-
dos pessoais e da segurança. Os jovens 
devem ter consciência dos riscos ineren-
tes à utilização da rede e da necessidade 
da consulta e autorização dos pais para 
qualquer tipo de transação comercial, 
incluindo a criação de uma conta numa 
rede social.•

António Cunha
José Dantas

Docentes
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Chamo-me Philippe de Azevedo Gonçal-
ves, tenho 35 anos e sou proprietário dos res-
taurantes Migaitas Golf e Monte da Madalena 
em Ponde de Lima.

Estudei na Escola Profissional Amar Terra 
Verde, no curso profissional de Cozinha/Paste-
laria, nos anos 2004, 2005,2006. Foi a partir da 
oportunidade de entrar nesse curso que hoje 
estou a trabalhar na área. Na minha opinião 
a formação dada pelo Chefe Vinagre e pela 
professora Maria João Campos foram essen-
ciais na minha vida. Foi ali que tudo começou 
permitindo-me desenvolver os projetos que 
hoje tenho em mãos. 

Estou grato à escola Amar Terra Verde!

Eu sou a Mariana Brito, ingressei no curso de Design Gráfico 
em 2016, por recomendação de um familiar e por saber que 
a EPATV é uma referência na formação de cursos de bastante 
empregabilidade e futuro.

Efetivamente, existiu uma preocupação no método de 
ensino no que diz respeito ao método de trabalho, a imple-
mentações de técnicas atualizadas que me permitiu sentir 
preparada para o mundo do trabalho. Sem dúvida o acom-
panhamento e a experiência por parte dos docentes foi um 
fator fulcral nesse sentido. Algo que achei interessante foram 
as palestras existentes durante estes anos, nas quais pudemos 
ouvir profissionais especializados no mundo do trabalho, onde 
pudemos retirar dicas, aprender e encontrar o nosso percurso 
no mundo profissional. 
Isto, aliado a um estágio profissional, numa empresa relevan-
te, permitiu consolidar conhecimentos adquiridos em aula, 
enfrentar e conhecer as demandas e exigências no mercado 
do trabalho.

Esta confiança permitiu desenvolver um projeto como 
PAP que realmente me deu gosto. É um projeto que vive de 
tornar cada peça de vestuário personalizada a gosto, tornan-
do-a única e pessoal. Do mais simples ao mais extravagante, 
através daquilo que anda escasso, nos dias de hoje, criação 
pelo contacto manual. É pelo cuidado em cada pincelada 
que procuro deixar um pouco de mim tendo também uma 
preocupação sustentável, roupa que está fora de moda pode 
ganhar uma nova vida.

Foi um projeto que ganhou força depois da minha partici-
pação no concurso de empreendedorismo, onde apresentei o 
meu projeto a excelentes profissionais, algo que só foi levado a 
cabo pela disponibilidade e incentivo da EPATV, que assim me 
motivou a lançar para o mercado. Posto isto desenvolvi ainda 
mais o gosto pela área da moda e decidi especializar-me em 
Design de Moda, nos dias de hoje para além de personalizar, 
crio as minhas peças de raiz.

O meu nome é Viviana Macedo, tenho 
20 anos e frequentei o curso de Estética na 
Escola Profissional Amar Terra Verde, entre 
2017 e 2020. 

Neste testemunho gostava de abordar um 
pouco aquele que foi o meu processo desde 
a escola até conseguir abrir o meu próprio 
negócio. Como já referi anteriormente, foi no 
ano de 2017 que comecei o meu curso, hoje, 
passados cinco anos posso dizer que ainda 
mantenho uma boa relação com os meus 
professores e colegas. 

 O curso de Estética, é um curso bastante 
completo, que abrange todas as áreas e é 
dividido em parte teórica e parte prática, 
sendo para mim umas das maiores vanta-
gens, uma vez que conseguimos aprender e 
abordar diversos aspetos com maior facili-
dade. Em relação aos professores que me 
acompanharam durante estes anos, posso 
afirmar que estes são bastante prestáveis, 
visto que nos acompanharam de perto em 
todas as etapas, incluindo os estágios. No que 
diz respeito à escola, considero-a com muito 
boas condições, dando a cada curso aquilo 
que ele precisa para desenvolver a sua parte 
prática. Com todas estas condições que a 
escola nos fornece o ideal é finalizar cada 
ano com um bom estágio de forma a pôr em 
prática tudo aquilo que nos foi ensinado.

Relativamente ao meu progresso, foi com 
o estágio que consegui pôr em prática tudo 
o que aprendi durante os anos letivos e assim 
perceber que era realmente a profissão 
que queria exercer. Terminei o meu curso 
em 2020, em plena pandemia, e foi com o 
levantamento da quarentena que comecei 
a atender em casa. Em 2022, passado 2 anos, 
consegui abrir o meu próprio negócio, que se 
situa mesmo perto da escola. 

Há uns meses, fui convidada para partici-
par nas “Jornadas da Criatividade” por parte 
da escola e da minha formadora Maria José 
Falcão, tendo sentido um enorme apoio e 
reconhecimento pelos ex alunos. Atualmen-
te, sinto um carinho enorme por esta escola 
por todas as portas que me abriu a nível de 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Por fim, considero que a Escola Profissional 
Amar Terra Verde, por todas as razões que fui 
mencionado ao longo deste meu testemu-
nho, é uma ótima escola para quem ambicio-
na abrir o seu próprio negócio ou para quem 
idealiza entrar de imediato no mundo de 
trabalho. 

O meu nome é Marcelo Costa e vou tentar 
resumir um pouco o meu percurso profissional 
até chegar ao ponto que decidi lançar-me 
neste projeto da Smartboard.

Quando terminei o curso Técnico de 
Eletrotecnia na EPATV, em 2005, fui trabalhar 
para uma empresa de fabrico de quadros 
elétricos, o curso deu-me as bases necessárias 
para saber ler e interpretar os esquemas dos 
quadros, deu-me as bases para saber estar 
no local de trabalho, como mantê-lo organi-
zado, arrumado e funcional.  
Depois passei uma temporada por Angola 
onde conheci outras culturas que me enrique-
ceu a nível pessoal e profissional.

Quando regressei de Angola, voltei para 
a empresa de fabrico de quadros elétricos, 
mas sentia que precisava de mais desafios e 
então, com as bases que tinha adquirido na 
escola EPATV e com toda a bagagem que 
tive ao longo dos anos em que fui trabalhan-
do, decidi lançar-me neste desafio que foi 
criar o meu próprio negócio. 

A Smartboard é uma empresa com sede 
em Braga e dedica-se ao fabrico de quadros 
elétricos, automação residencial, automação 
industrial e KNX. Focando-se nas áreas de 
instalações elétricas domésticas, instalações 
industriais, instalações de AVAC, sistemas 
de domótica e sistemas de monitorização/
gestão de energia, conta com uma equipa 
jovem, composta por seis colaboradores, e 
dinâmica, capaz de ultrapassar qualquer 
desafio.
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Estratégias 
para uma boa 

higiene do sono

“Sono de qualidade, mente sã, 
mundo feliz”

foi o lema, para o Dia Mundial do Sono, 
assinalado a 18 de março de 2022.

endo o sono uma necessidade fisiológica 
essencial para a qualidade de vida, saúde e 
bem-estar do ser humano, a sua má qualidade 
surge associada a vários efeitos adversos na 
saúde física, psíquica e social. 

O sono tem um papel importante em 
diversas funções no nosso organismo, das 
quais se destaca a conservação de energia, o 
restabelecimento dos vários sistemas orgânicos, 
a regulação da temperatura corporal e da 
imunidade, e sobretudo a promoção de 
funções cognitivas. Cada uma destas funções 
tem lugar nas diferentes fases do sono: o 
período de sono NREM e outro de REM (Rapid 
Eye Movements).

O sono NREM ajuda-nos a recuperar as 
energias e é nesta fase que se produz a 
hormona de crescimento. Durante o   sono 
REM, para além de sonharmos, arrumamos 
as ideias, sedimentamos os conhecimentos 
adquiridos e ficamos com “espaço” para 
pensar e nos abstrairmos de forma mais fluida 
no dia seguinte (Associação Portuguesa do 
Sono, 2016).

Adolescência vem da palavra latina 
adolescere, que significa crescimento. É 
considerada uma fase de transição da 
infância para a idade adulta estando, por isso, 
relacionada com grandes alterações a nível 
físico, mental e social. (Pimentel, 2013).

Na adolescência ocorrem profundas 
alterações a nível biológico, psicológico e 
sociocultural, com um característico aumento 
de independência e emergência de novos 
papéis, conjugando-se assim fatores intrínsecos 

e extrínsecos que motivam mudanças aos diversos 
níveis, nomeadamente nos padrões de sono. 
A sequência adequada e a duração das fases 
do sono desempenham um papel essencial na 
aquisição das funções cognitivas.

Recentemente, vários estudos têm-se 
dedicado sobre a relação entre o sono e a 
capacidade de aprender, revelando que a 
capacidade de memorização e de abstração, a 
criatividade e fluência verbais são prejudicadas 
pela redução e qualidade do tempo de sono.

Dormir menos tempo do que o recomendado 
está associado a um défice de atenção, 
problemas de aprendizagem, maior 
suscetibilidade a acidentes, problemas do 
comportamento, distúrbios do humor, doenças 
físicas e mentais (hipertensão, diabetes, 
obesidade e depressão), abuso de substâncias, 
comportamentos de risco e ideação suicida 
(Marques, 2018).

Como a educação se revela ser a chave 
para minimizar os problemas relacionados 
com a privação do sono em adolescentes, 
foram estabelecidas um conjunto de medidas 
comportamentais que visam promover um 
ambiente propício ao sono e evitar atividades 
que o perturbem: a Higiene do Sono.

De entre as várias recomendações, um 
conjunto delas está relacionada com o horário 
do sono. De modo geral são recomendadas 
entre 8 a 10 horas de sono, em horários regulares, 
para esta faixa etária, no sentido de se promover 
melhores resultados em saúde, nomeadamente, 
melhor qualidade de vida, saúde física e mental, 
regulação emocional, melhores níveis de atenção 
e aprendizagem.

Vários estudos têm demonstrado que 
indivíduos que apresentam uma má qualidade 
no seu sono ou dormem pouco têm maior 
probabilidade de consumir alimentos mais 
refinados e com maior densidade calórica, 
consumir menos porções de vegetais e apresentar 
padrões alimentares mais irregulares. Da mesma 
forma que a qualidade do sono influencia as 
escolhas no que diz respeito à alimentação, 
existem também alimentos que podem ajudar 
na indução do sono (Quero Dormir, 2019). São 
exemplo os alimentos ricos em:

Triptofano: aminoácido que ajuda o corpo a 
produzir a serotonina, que por sua vez induz um 
sono mais profundo e reparador (leite, queijo, 
ovos, nozes, peixe, feijões);

Hidratos de carbono: ajudam na produção 
de triptofano (arroz, pão, massa, lacticínios e 
batatas);

Cálcio (couves, iogurte, leite e queijo). O 
estudo publicado no European Neurology Journal, 
revelou que existem níveis mais elevados de 
cálcio durante o sono REM e que o seu défice 
pode interferir na qualidade do sono; 

Carolina Martins
Enfermeira

A OMS (2010) recomenda para crianças 
e jovens entre os 5 e os 17 anos, a prática de 
pelo menos 1h diária de atividade física, de 
intensidade moderada a vigorosa. No estudo 
de Foti, Eaton, Lowry e McKnight-Ely (2011) 
que relaciona a prática de atividade física 
e comportamentos sedentários com o sono, 
verificou-se que os adolescentes que praticavam 
uma hora ou mais de exercício físico, em quatro 
ou mais dias da semana, tinham probabilidade de 
obter melhor qualidade de sono, do que aqueles 
que não se exercitavam por esse período, em 
nenhum dia da semana.

Em Portugal, a Associação Portuguesa do Sono 
e a Sociedade Portuguesa de Pediatria (2016) 
recomendam também para uma adequada 
higiene do sono: 

Determinar horários de sono regulares, não 
devendo variar o horário de deitar e levantar por 
mais de uma hora nos dias de fim de semana ou 
férias; 

Ter uma rotina na hora de dormir, como tomar 
banho, ouvir música calma, ler; 

Ajustar a temperatura e luminosidade do 
quarto de forma a favorecer um ambiente 
agradável; 

Não utilizar equipamentos eletrónicos uma 
hora antes de dormir e não possuir equipamentos 
eletrónicos no interior do quarto; 

Evitar sensação de fome ao deitar; 

Evitar alimentos e/ou bebidas estimulantes nas 
hs que antecedem o deitar, tais como consumo 
de café, chá e chocolates; 

Não ingerir muitos líquidos antes de dormir; 

Evitar atividades vigorosas nas duas horas que 
antecedem o deitar.•

.

.

.

.

.

.

.

.
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Os benefícios da atividade física 
são mais que conhecidos sendo o 
Homem um ser Ativo e que necessita 
do Movimento. A prática de exercício 
começa desde que nascemos, 
passando a ser orientada quando 
se inicia o percurso escolar com 
brincadeiras, aulas de Educação Física, 
prática de modalidades desportivas, 
academias, ginásios, entre outras. 
No entanto, os benefícios inerentes à 
prátca de exercício só são efetivos se 
a mesma for adequada, controlada e 
com qualidade, sob pena de poder 
tornar-se prejudicial.

 O desporto para crianças e jovens 
é hoje organizado e orientado tendo 
como modelo a prática desportiva dos 
adultos.  Quer isto dizer que os vícios 
próprios do desporto para os adultos, 
invadem hoje a prática desportiva dos 
mais jovens. Um olhar mais atento sobre 
o desporto para jovens permite-nos 
verificar um quadro profundamente 
negro, alicerçado em atitudes 
incorrectas de treinadores, atletas e 
pais. É premente corrigir e fomentar 
nos jovens atitudes e valores muito 
presentes no Desporto que permitam 
mitigar atos de violência para que o 
futuro seja construído sobre alicerces 
sólidos e corretos. Os jovens de hoje 
têm um papel fulcral na construção de 
um melhor Mundo e de uma melhor 
Sociedade. Isto com a colaboração e 
cooperação dos adultos.

Os benefícios são de ordem física 
mas também psíquica e social.

• Previne e combate a obesidade
• Reduz o risco de doenças cardiovascu-

lares
• Fortalece músculos, ossos e articulações

• Ajuda a evitar depresões
• Controla a ansiedade
• Eleva a autoestima
• Melhora a imegem de si

• Fomenta laços sociais e amizade
• Sentimento de pertença a um grupo
• Aquisição de valores sociais
• Incremento da valorização da Saúde

FUTURO 
GARANTIDO... 
COM 
ATIVIDADE 
FÍSICA!

Principais benefícios
Físicos

Psíquicos

Sociais

Referências bibliográficas: 
Pinheiro, V.,  Costa, A., Joel, M. & Sequeira, P. in  A 
importância do desporto na vida dos jovens. Uma 
explicação para os pais.; https://efdeportes.com

Em baixo apresenta-se um desafio para estes meses de Verão. 
Exercícios onde apenas utlizamos o peso do nosso corpo:

para o verão
Proposta de treino 

5 a 7 km de corrida
5 minutos alternada de caminhada 
com ritmo acelerado.

Ponte para glúteos
3 séries de 15 repetições;

Agachamento com salto
3 séries de 15 repetições;

Polichinelo
30/45 segundos (máx. de repetições).•

Agachamentos
3 séries de 15 repetições;

Afundo frontal
3 séries de 15 repetições;

Extensões de braços
3 séries de 15 repetições;

Prancha
30 a 40 segundos  na posição;

Abdominal sentado
3 séries de 20 repetições;

Gaspar Silva
Docente
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Olga Martins
Docente

Cocktail
Verãosabores de

No shaker, com gelo, colocar 12 cl de sumo de 
melancia,  4 cl de xarope de limão e gengibre e 4 cl 
de gin e agitar bem.

Encher o copo com pedras de gelo e verter o 
conteudo do shaker.

Preencher com Ginger Beer.
Decorar com melancia e ramo de limonete.

Sugestão para o gelo:
Fazer pedras de gelo com flores comestíveis, dá 

um toque mais sofisticado e elegante à bebida.

Álvaro Nunes
Crítico Literário

Plausivelmente nem todos, por situações diver-
sas que me escuso a enumerar, terão tido uma 
relação de leitura e estudo d’Os Lusíadas como 
seria devida. Tão pouco, nem todos terão enten-
dido o poema e/ou tomado consciência da sua 
beleza, quer estética e formal, quer quanto aos seu 
teor épico e reflexivo do Portugal de outrora, que 
o configuram como uma obra-prima de dimensão 
mundial.

Porém, estamos na altura de reverter caminho, 
ou simplesmente (re)ler a obra com outros olhos, 
provavelmente mais abertos e maduros. Com 
efeito, este ano, celebram-se 450 anos da primei-
ra edição d’Os Lusíadas, que em 1572 sairiam do 
prelo, ao que consta em duas edições: uma com 
o pelicano que figura na parte superior da portada 
com a cabeça voltada à esquerda e outra para a 
direita. De facto só esse detalhe permitiu distinguir 
ambas as edições, em 1639, quando o camonianis-
ta Faria e Sousa detetou essas diferenças e tendên-
cias da cabeça do pelicano …

No entanto, “Os Lusíadas”, que cantam os feitos 
heroicos dos portugueses e foram lançados em 
1572,  são um produto de cerca de 25 anos de tra-
balho, supostamente escritos e reescritos entre 1545 
e 1570, ao que consta redigidos maioritariamente 
no Oriente. Com efeito, Luís Vaz de Camões (1524-
1580) viveria nessas paragens e teria escrito a parte 
de leão da sua obra, ao que consta numa gruta 

“Não me falta na vida honesto estudo
Com longa experiência misturado,
Nem engenho, que aqui vereis presente
Cousas que juntas se acham raramente,”

á l v a r o  n u n e s

de Macau, “covil” inspirador do poeta. Aliás, lenda-
riamente ou não, consta também que nesses mares 
orientais, aquando de uma viagem entre Macau 
e Goa, Camões teria salvado a nado o manuscrito 
d’Os Lusíadas, após um naufrágio.

Com efeito, Os Lusíadas foram um cabo de traba-
lhos, provavelmente tanto maiores quanto a passa-
gem do Cabo das Tormentas ou da Boa Esperança 
(de chegar à Índia). Realmente, como o próprio 
autor o reconhece no canto X, estrofe 154:

Com efeito, nesta empresa que foi escrever a 
epopeia portuguesa, Camões esmerou-se na consul-
ta de várias fontes,  não só literárias, como as epo-
peias clássicas de Homero e Virgílio e textos épicos 
renascentistas como de Boiardo, Ariosto e Tarso, mas 
também  embrenhou-se no estudo de fontes histó-
ricas,  em especial dos cronistas portugueses como 
Fernão Lopes,  João de Barros e Fernão Lopes de 
Castanheda, entre outros, que narram os feitos dos 
reis portugueses e a “História dos Descobrimentos e 
Conquista da índia pelos Portugueses”. 

Mas, para além dos livros, Camões vivenciou 
também, na sua vida errante, muitas experiências 
reais da vida dura e do “saber da experiência feito”. 
Efetivamente, o poeta conheceu as agruras da 
guerra no Norte de África (1549-1551), que lhe valeria 
a perda do olho direito e experimentou a viagem 
pelos oceanos Atlântico e Índico, tal como Vasco da 
Gama o fizera cerca de 55 anos antes.

Ademais teve engenho, ou seja, talento e arte 
para levar a cabo a obra, que provavelmente não 
teria existido sem a eloquência e génio camoniano,  
nem sem o Renascimento, o movimento europeu 
de recuperação da cultura greco-latina, que em 
Portugal se desenvolveria mais tardiamente, mas que 
entre outras coisas fez despoletar o interesse pelos 
valores greco-latinos e pelas epopeias clássicas.

Aliás, mercê desse serôdio renascimento portu-
guês, ocorreria igualmente, quase em simultâneo, 
a particularidade deste movimento cultural se ligar 
indissociavelmente à expansão marítima, que abriria 
novos mundos ao mundo e como tal propiciaria ma-
téria épica de excelência. 

Deste modo, “ Os Lusíadas”, integrados neste 
novo panorama e matriz cultural da época, apre-
sentam-se indelevelmente como uma verdadeira 
obra renascentista, evidenciando claramente, quer 
a pluralidade cultural e o espirito crítico dos tempos, 
quer a valorização da observação e experiência, 
em contraponto ao saber escolástico, enfatizando 
sobretudo as capacidades do Homem (“E, se mais 
mundo houvera, lá chegara” – canto VII, estrofe 14), 
contrapondo ao teocentrismo medieval vigente um 
antropocentrismo humanista, que coloca o homem 
no centro do Universo.
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Ora, “Os Lusíadas”, enquanto narrativa épica em 
verso, fala dos portugueses, como o título indica, ou 
seja, do povo lusitano ou português, que se identifica 
e crê descendente de Luso, companheiro do deus 
Baco (ler canto III, estrofe 21). Camões aproveita, 
assim, para título da sua obra, um neologismo erudito 
da época, criado pelo humanista André Resende.

De facto, como realça logo na abertura da 
epopeia, na chamada Proposição, o poeta enuncia 
claramente o seu objetivo e explicita a gente do seu 
canto: “eu canto o peito ilustre lusitano”, ou seja, os 
portugueses.
Camões pretende, assim, cantar o povo da sua 
pátria, herói coletivo da obra, em especial e concre-
to “as armas e os barões assinalados/Que, da Ocidental 
praia Lusitana/Por mares nunca dantes navegados/
Passaram ainda além da Taprobana”, ou seja, os guerrei-
ros, navegadores e homens ilustres, mas “também as 
memórias gloriosas/Daqueles Reis que foram dilatando/A 
Fé, o Império, e as terras viciosas” , bem como “aqueles 
que por obras valerosas/Se vão da Lei da Morte liber-
tando”, isto é, todos que pelas suas ações magníficas 
merecem ser louvados e imortalizados.

Logo de início é por conseguinte notório o deside-
rato de louvar os portugueses, consagrados como um 
“valor mais alto se alevanta”, uma vez que seus feitos 
(hiperbolicamente) superam figuras míticas como 
Ulisses, Eneias Alexandre Magno e Trajano e inclusi-
ve os próprios deuses do mar e da guerra (”a quem 
Neptuno e Marte obedeceram”), que às façanhas 
lusas se submeteram.

Desde a abertura do poema estão portanto indi-
ciados os temas e assuntos da narração nos quatro 
planos narrativos que irão estruturar a obra:

o plano da viagem , que constitui o núcleo central 
da obra, que se desenrola em torno da descoberta 
do caminho marítimo para a Índia conduzida por 
Vasco da Gama;

o plano narrativo da História de Portugal, que se 
desenvolve em volta  dos reis que aumentaram o 
império e levaram a fé cristã a terras pagãs;

o plano narrativo  da mitologia ou maravilhoso, no 
qual se regista a intervenção dos deuses;

o pano narrativo do poeta, que ao tom épico do 
poema contrapõe reflexões e críticas, como é normal 
do espírito crítico renascentista e que logo nas três 
estrofes iniciais da Proposição, ele próprio  duvida 
quanto à sua capacidade de aedo  para empreen-
der  o seu objetivo:  “cantando espalharei por toda a 
parte/Se a tanto me ajudar o engenho e  arte”. 

Mas realmente, com a ajuda das Tágides invoca-
das, que despertariam no poeta “um novo engenho 
ardente” , Camões consegue levar a água ao seu 
moinho e produzir uma obra bela e formalmente per-
feita. Uma narrativa em verso, dividida em dez can-
tos, em versos decassilábicos heroicos (dez o número 
perfeito) com as todas as 1102 estrofes, organizadas 
em oitavas, todas elas rimadas invariavelmente em 
rima cruzada nos seis primeiros versos e emparelhada 
nos dois últimos 

É obra! …

Obra que permite também embarcar, através das 
várias digressões da narrativa, por uma multiplicidade 
de aventuras que passam por episódios bélicos como 
a Batalha de Aljubarrota, episódios naturalistas como 
a tempestade e fenómenos tropicais como o fogo 
de Santelmo e a tromba marítima,  episódios mitoló-
gicos como o Consílio dos Deuses e episódios líricos 
que revelam os sentimentos mais profundos, como a 
Formosíssima Maria ou Inês de Castro. E até episódios 
simbólicos como o do Gigante Adamastor ou a Ilha 
dos Amores: o primeiro, materializando as grandes 
forças da natureza que se opõem à grandeza do Ho-
mem; e o segundo significando a dignificação épica 
dos heróis e a divinização dos homens,  que na união 
sensual com as divindades recolocam o amor como 
centro da Harmonia do Mundo. 

Porém, coexiste também, se bem que com o impulso 
épico seja mais forte, o sentimento trágico. Assim, a 
tragédia arroja-se e irrompe (também) e por vezes. 
É o caso da interposta voz do Velho do Restelo, que 
encarna o grito do (calado) povo anónimo, atónito e 
temeroso: ”Ó glória de mandar, ó vã cobiça/Desta vaidade 
a que chamamos fama!(…)/Oh! Maldito o primeiro que, no 
mundo,/Nas ondas vela pôs em seco lenho!”.  
Mas também através da voz direta do poeta, no 
decurso das suas reflexões e críticas. 
Realmente, para além do tom e matéria épica e 
subsequente sentido trágico, surgem também no 
poema, em especial no denominado plano das 
intervenções do poeta, considerações diversas da 
sua subjetividade, cuja função visam transmitir as 
posições do sujeito poético face ao mundo, aos ou-
tros e a si mesmo, consumadas através de reflexões, 
críticas, lamentos e exortações de variada índole. 
Situações de antiepopeia e momentos disfóricos 
de natureza judicativa e valorativa que são reflexos 
da sagacidade e temperamento crítico do homem 
renascentista, reveladores do desencanto ante a 
pátria progressivamente “mergulhada numa austera 
apagada e vil tristeza” , ou no poder  corruptor do 
dinheiro (“Quanto no rico, assi coimo no pobre,/pode o 
vil interesse e sede imiga/Do dinheiro, que a tudo nos 
obriga”), ou ainda da fragilidade da vida humana e a 
valorização o bem público, entre outros aspetos.

Em súmula, “Os Lusíadas”, pela sua mensagem 
de universalidade e humanismo, são  considerados 
uma obra-prima mundial,  traduzida em imensas 
línguas, inclusive em esperanto, que merece ser (re)
lido e apercebido como deve ser, pois como afirma 
A. Pedrosa Veríssimo, in “A Realidade e o Mito em Os 
Lusíadas”:

“Os Lusíadas são a epopeia nacional portugue-
sa, composta em versos inspirados no mais elevado 
patriotismo, n qual se canta a História de Portugal 
considerada nos seus aspetos mais grandiosos. As 
viagens por mar e as descobertas realizadas pelos 
portugueses são o núcleo fundamental. Tanto pelo 
assunto como pela estética formal, que os levam a 
fazer parte do património espiritual da humanidade, 
Os Lusíadas constituem ainda hoje lição digna de ser 
estudada e aprendida por nacionais e estrangeiros 
que à Cultura Portuguesa dediquem um pouco do 
seu apreço e do seu interesse.”•
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p o e m a

Quero ficar
recordado
no que de mim
te lembrar:

no cheiro
que vem da terra
depois da chuva
passar,

na água calma
da noite
onde a lua
vem dormir.

Quero ficar
bem guardado
no fundo
do teu olhar,

escondido
pelas tuas mãos
para ninguém
descobrir.•

Poema 
para te 

lembrares 
de mim

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagem
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Árvore 
da Vida

A árvore é o diospiereiro. Ainda 
hoje o dióspiro é chamado fruto de 
Deus. A qualidade do dióspiro/maçã 
terá feito a confusão.

Adão e Eva viviam no dito Paraíso 
que simbolicamente é a cidade de 
Deus e tem a forma de um cubo.

Lúcifer roubou o conhecimento 
e partilhou-o com os humanos que 
foram castigados por esta cumplici-
dade com o demónio. O confronto 
entre o Bem e o Mal é equivalente 
ao confronto entre a ignorância 
e a sabedoria ou entre a Luz e as 
Trevas.•

d i a b ó l i c a

Miguel do Sul
Concepção 

Irmãos Baraça
Artesão

Fernando Capela Miguel
Colecionador Diabólica

CULTURA



p e r s o n a l i d a d e

Alexandre O’Neill
(Lisboa, 19 de Dezembro de 1924 – Lisboa, 21 de Agosto de 1986)

“Marinheiro em terra”, “um gran-
de poeta menor”, “poeta caixadó-
culos” são alguns dos epítetos com 
que Alexandre O’Neill, com uma iro-
nia mesclada de mágoa, a si mesmo 
se brindava.

Nome incontornável e precursor 
do surrealismo português, fez par-
te do conjunto de futuros notáveis 
que integrava nomes como Mário 
Casariny, José-Augusto França, 
António Pedro ou Vespeira e esteve 
na fundação do Grupo Surrealista de 
Lisboa.

Os movimentos de vanguarda, 
como o surrealismo e o concretis-
mo, juntamente com influências da 
tradição literária, nomeadamente 
Nicolau Tolentino e o abade de Ja-
zente, marcarão uma obra caracte-
rizada por uma constante e profun-
damente irónica sátira de Portugal 
(“meu remorso de todos nós”) e dos 
portugueses, mas também por uma 
permanente mágoa pela estagna-

ção do país, a quotidiana, entedian-
te e castradora “vidinha”, o “modo 
funcionário de viver”.

Provocador, independente, 
autodidata, hábil nos subtis jogos de 
palavras, cultor inspirado da Língua 
(“enquanto a Língua portuguesa se 
vai rindo comigo…”, escreveu um 
dia), o amor, a solidão, o medo, a 
impotência perante um quotidiano 
sem grandeza são, também, temas 
recorrentes.

“Um Adeus Português”, um dos 
seus mais admirados, inspirados e co-
movedores poemas, retrata de forma 
magoada a tragédia de um país sob 
a pata do Estado Novo a partir de 
um acontecimento real: no início de 
1950, Nora Mitrani, poetisa surrealista 
búlgara radicada em França, vem a 
Portugal proferir a conferência “Du 
romantisme au Surréalisme” traduzida 
por O’Neill (“A paixão ardente”) e 
publicada nos Cadernos Surrealistas. 
Os dois apaixonam-se e quando 

meses depois o poeta quer ir ter 
com ela a Paris, é chamado à PIDE, 
interrogado e, por pressão familiar, o 
passaporte é-lhe recusado.

Não será a última vez que terá 
problemas com a polícia política de 
Salazar. Em 1953, esteve preso vinte e 
um dias no Estabelecimento Prisional 
de Caxias e, a partir de então, a vigi-
lância pela PIDE é uma contante.

Para além da escrita, Alexandre 
O’Neill dedicou-se à publicidade sen-
do de sua autoria um célebre slogan 
publicitário, criado para o Instituto de 
Socorros a Náufragos, que ganhou 
foros de provérbio: “Há mar e mar, 
há ir e voltar”.

“A Ampola Miraculosa”, “Tempo 
de Fantasmas”, “No Reino da Dina-
marca”, “Feira Cabisbaixa”, “Entre 
a Cortina e a Vidraça” ou “A Saca 
de Orelhas” são obras que marcam 
momentos altos do poesia portugue-
sa do século XX.•

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagem

AUTO-RETRATOA MEU FAVOR 

O’Neill (Alexandre), moreno português,
cabelo asa de corvo; da angústia da cara
nariguete que sobrepuja de través
a ferida, desdenhosa e não cicatrizada.

Se a visagem de tal sujeito é o que vês
(omita-se o olho triste e a tez iluminada)
O retrato moral também tem os seus quês
(aqui, uma pequena frase censurada…).

No amor? No amor crê (ou não fosse ele O’Neill)
e tem a veleidade de o saber fazer
(pois amor não há feito) de mil maneiras

que são a semovente estátua do prazer.
Mas sofre de ternura, bebe de mais e ri-se
do que neste soneto sobre si mesmo disse…

A meu favor
Tenho o verde secreto dos teus olhos
Algumas palavras de ódio algumas palavras de amor
O tapete que vai partir para o infinito
Esta noite ou uma noite qualquer

A meu favor
As paredes que insultam devagar
Certo refúgio acima do murmúrio
Que da vida corrente teime em vir
O barco escondido pela folhagem
O jardim onde a aventura recomeça.

A meu favor tenho uma rua em transe
Um alto incêndio em nome de nós todos.
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Ter Desafios Matemáticos

Cálculo Mental Toca de Letras

A idade do Asdrúbal A idade do Tobias 
O Asdrúbal é muito sensível com a questão da sua 

idade.
Durante as duas últimas vintenas de anos, quando lhe 

perguntavam a sua idade, respondia recitando sempre o 
seguinte verso…

“Cinco vezes sete e sete vezes três
 Soma a minha idade e obterás
 Um número que excede seis noves e quatro
 Tanto quanto o dobro da minha idade passa de 

vinte.” 
Sabendo que o verso estava certo na primeira vez que 

o Asdrúbal o recitou, determine a sua idade atual.

Preencha o quadro com algarismos entre o 1 e 6, 
obtendo o número indicado no canto superior esquerdo 
de cada bloco, destacado por linhas negras, utilizando a 
operação matemática aí indicada. Cada coluna e cada 
linha deve conter os números de 1 a 6, sem repetições

Ordene as colunas de modo a formar palavras na 
horizontal.

O Asdrúbal estava prestes a pedir a sua namorada em 
casamento quando o irmãozinho dela e o seu cão Tobias 
irromperam pela sala.

“Não se pode determinar a idade de um cão pelas 
rugas que tem no dorso, mas há cinco anos a minha irmã 
era cinco vezes mais velha que o Tobias… e agora é ape-
nas três vezes mais velha!”– disse o malandrote, questio-
nando Asdrúbal de seguida – “Qual é a idade do cão?”

Do you think a lot 
about your future?

What about the 
future?
The best is yet to come!Think about it answering these questions:

1. What are your goals for the coming school 
year?
I will _ _ _ _ hard. I will _ _ _ _ my colleagues 
and I won’t _ _ _ _ classes.

2. Will you participate much in English classes?
Certainly, I _ _ _ _.

3. Will your English skills be useful in the future? 
Why?
Yes, because I will be able to work for a  
m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ company and that will 
bring me great o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4. Where will you work?
I will work in a big _ _ _ _ _ _ _.

5. What soft skills will you try to develop to 
become a good professional?
I will try to be good at communication,  
t _ _ _ _ _ _ _, i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, and   
c _ _ _ _ _ _ _ _ _ skills.

6. Which countries will you visit? 
I will go to _ _ _ _ _ _ _ _ _, because I want to 
visit the Sydney Opera House. I will go to  
_ _ _ _, because I want to visit the citadel of 
Machu Picchu. I will go _ _ _ _ _ _ _, because 
I want to visit Stonehenge. And, if I can, I will 
visit many _ _ _ _.

7. What will you do next weekend?
I will go to the _ _ _ _ _.

8. What will you do if you become a 
millionaire?
I will travel around the _ _ _ _ _. I will buy a big 
_ _ _ _ _ and a fantastic _ _ _. I will help my 
 _ _ _ _ _ _ and my _ _ _ _ _ _ _.

We must believe in a better world, but we 
must also do whatever we can to make it 
possible. As Michael Jackson tried to convey 
with the lyrics of his song “Heal the World”, we 
have to be more considerate of others who 
are suffering. Take care of our Planet, take 
care of people!

Listen to the song and “think about the 
generations and they say: - We want to make 
it a better place for our children. And our 
children's children, so that they know it's a 
better world for them and think if they can 
make it a better place.”

Michael Jackson - Heal The World 

There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be
Much brighter than tomorrow

And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel
There's no hurt or sorrow

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me
…

José Carlos Dias
Pedro Arantes
Raquel Pinto
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