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EDITORIAL

_ Elisabete Rosa

Ao longo dos anos

mais eficaz consciencialização do conceito

de trabalho como

de cidadania europeia e da importância da

professora na EPFA,

aposta na formação pessoal e profissional

tive o privilégio de

de qualidade, no quadro europeu, para

acompanhar o

sermos atores interventivos, dinâmicos e

desenvolvimento

empreendedores, pois a qualificação é a

do Projeto Educativo da Escola, vendo-a crescer nos

base da competitividade e do sucesso.

seus objetivos, parcerias, projetos, constatando que o

É necessário resiliência e motivação a nível

caminho que tem vindo a ser traçado, ao longo dos

das instituições com responsabilidade

anos, e preconizado, evidencia um modelo educativo

local/regional, a fim de se ultrapassarem os

capaz de promover o “saber-fazer”, motivar os alunos

problemas relacionados com os recursos

para a aprendizagem, promover a reconciliação dos

humanos na região, sendo que isto

jovens com a Escola e fomentar o desenvolvimento

compreende um conjunto de ações

regional.

integradas visando, por um lado, promover

A EPFA visa, desta feita, fomentar a construção de um

o emprego, fixar, atrair e qualificar a

projeto de vida centrado na qualificação

população jovem e em idade ativa e, por

socioprofissional e educativa dos jovens do concelho

outro lado, atenuar os efeitos do

de Vidigueira e concelhos limítrofes. Para o efeito

desemprego estrutural e de longa duração

aposta na aprendizagem do “saber-fazer”, a par do

através de medidas de reinserção social e de

incentivo à experimentação e da defesa do conceito

desenvolvimento do mercado social de

de cidadania ativa, responsável e participativa.

emprego.

Como aposta na formação multicultural dos nossos

O investimento em capital humano é uma

jovens, a EPFA tem candidatado e implementado

componente fundamental na educação,

projetos a nível europeu, no âmbito do PROALV, em

envolvendo os diferentes níveis de ensino.

que este tipo de projetos internacionais são uma

Urge promover uma política concertada de

mais-valia, pois ao fomentar a sua dinamização a

parcerias entre iniciativas de

EPFA permite a troca de experiências e de

desenvolvimento de raiz local e a atuação

conhecimentos entre os intervenientes,

das estruturas que emanam da política

possibilitando a diversificação de estratégias de

nacional, com várias modalidades de

atuação e abordagens pedagógicas, para que os seus

formação profissional, a qual deverá ter em

membros se tornem mais ativos e criativos dentro da

conta as diversificadas populações alvo, as

prática letiva e pedagógica. A um nível europeu,

especificidades do território e as

estes projetos permitem o contacto com outras

necessidades potenciais da procura.

realidades, que permitem, por sua vez, contribuir para

É, neste sentido, que a EPFA apresenta a sua

o crescimento pedagógico e organizacional dos seus

oferta formativa para 2012/13, conciliando a

intervenientes, melhorando a nossa própria maneira

oferta com a procura e os perfis profissionais

de estar e a da nossa escola, assim como nos

emergentes na nossa região, visando, acima

permitem responder mais eficazmente aos desafios

de tudo, qualificar os nossos jovens com um

que se colocam às comunidades educativas, em

nível de escolaridade e profissional que lhes

geral, e às escolas profissionais, em particular. Ao

permita ter o 12º ano, entrar no mercado de

participar nestes projetos, garantimos uma maior e

trabalho, ser empreendedor, criando a sua
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própria empresa, ou prosseguir estudos de
nível superior.

OS
A Escola Profissional Fialho de Almeida teve o prazer de receber, entre os dias
8 e 17 de Março de 2012, 12 alunos Italianos, acompanhados por duas
professoras, no âmbito de um Projeto Comenius - Parcerias Bilaterais,
financiado pela Agência Nacional para o Programa de Aprendizagem ao
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PROJETO SOCRATES:
Vidigueira
2011>2012

Longo da Vida (PROALV), cujo tema é "As Diferenças são Recursos", que
pretende dar a conhecer e valorizar as riquezas linguísticas, culturais e
gastronómicas existentes nos dois países, mais precisamente nas regiões em

_ Vanda Galrito

que as duas escolas parceiras se inserem.
A EPFA encontra-se, desde o passado ano letivo, a desenvolver este projeto
com o Istituto Professionale di Stato per I Servizi Alberghieri e della
Ristorazione G. Cipriani, situado em Itália, na cidade costeira de Adria, região
de Veneto. Os 12 alunos em visita à Vidigueira ficaram alojados na casa de
alunos portugueses que também lhes deram a conhecer as tradições,
gastronomia típica e hábitos das famílias alentejanas.

No dia 9 de Março, os parceiros italianos puderam assistir a algumas aulas dos
colegas, seguidamente, foi feita uma visita pelas instalações da EPFA. Ainda
na parte da manhã, decorreu a receção formal no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Vidigueira, com o Exmo. Sr. Vice-Presidente, Sr. Luís Pestana, e a
Exma. Sr.ª Vereadora da Saúde e Ação Social, Dr.ª Helena D'Aguilar. Durante
esse dia, foi ainda possível visitar a Adega Cooperativa, o Museu Municipal e a
Cooperativa Agrícola de Vidigueira, onde os parceiros ficaram a conhecer
alguns dos melhores produtos regionais produzidos na nossa região, bem
como algumas das tradições e costumes mais significativos.
Entre os dias 12 e 16 de Março, foram igualmente desenvolvidas diversas
atividades, entre as quais se destacam aulas de língua estrangeira, workshops
de animação sociocultural, de expressão plástica, de capoeira e de danças de
Cabo Verde, que tiveram como objetivo dar a conhecer o trabalho realizado
por algumas turmas e alunos da escola. Foram, também, efetuadas visitas
culturais a Évora, Beja, Lisboa, Cuba, Monsaraz, Alqueva e Costa Alentejana.
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Entre os próximos dias 11 e 20 de Abril será a vez dos
nossos alunos e professores visitarem a escola
parceira em Itália, esperando passar momentos
igualmente inesquecíveis com os seus novos amigos
e conhecer um pouco mais daquele maravilhoso país.
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PARLAMENTO DOS
JOVENS>
FASE DISTRITAL

_ Rosário Grilo

A Escola Profissional Fialho de Almeida, Vidigueira, ao

os docentes da escola na reunião de Conselho

dinamizar o Projeto “Parlamento dos Jovens” que

Pedagógico e nas reuniões de Conselho de Turma sobre

este ano teve como tema: “Redes Sociais: Participação

a importância de se envolver os alunos na reflexão sobre

e Cidadania”, pretendeu incutir nos seus alunos

o tema em debate. Informou também os alunos, turma a

valores para que sejam cidadãos ativos, participativos

turma, e divulgou o projeto na escola.

e responsáveis. Assim sendo, este teve como

Após a divulgação do Projeto na comunidade escolar e

objetivos gerais, a divulgação, junto dos alunos de

constituição da lista, os alunos/deputados tiveram a

todas as turmas, dos valores e da importância de

possibilidade de analisar as temáticas nas várias

educar para a cidadania, pois educar para a cidadania

reuniões que se marcaram para debate e

constitui um imperativo ético que assenta,

esclarecimento sobre o tema o seu projeto de

simultaneamente, em princípios, valores e

recomendação.

conteúdos, que possam constituir-se indutores da

Foi visível e de louvar a participação dos alunos da lista e

ação cívica e vir a revelar atitudes de coerência no

de todos os alunos da escola na participação ativa nas

saber, no saber ser e no saber estar dos futuros

eleições.

cidadãos.

No que respeita à Sessão Escolar que decorreu no dia 6

Como objetivos específicos, a professora responsável

de janeiro, é de referir que o debate foi bastante

pela dinamização do projeto, Rosária Grilo, teve ainda

dinâmico e ativo, contando com a formulação de muitas

a preocupação de desenvolver a interiorização de

questões e pedidos de esclarecimento.

uma cultura de participação e
responsabilidade, de cumprir um papel
relevante na formação dos cidadãos, de
fomentar a participação ativa dos alunos,
enquanto cidadãos esclarecidos e
participativos, de habilitar os alunos a
participar e a intervir de forma assertiva
na escola e sociedade em geral e ainda de
promover o desenvolvimento pessoal e
profissional.
Desta feita, logo no início do ano letivo, a
docente procedeu à inscrição da escola
neste Projeto. Posteriormente, informou
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sobre o tema que este ano se encontra
em debate.
Em jeito de conclusão, gostaria de
frisar que a Escola Profissional Fialho
de Almeida e os seus docentes
consideram importante que os seus
alunos ao longo do ciclo de formação
participem em projetos desta
natureza para que estes possam
possuir conhecimentos cívicos de
forma a exercer a sua cidadania de
forma efetiva e responsável ou seja os
seus direitos e deveres, possam
também adquirir competências
De frisar que a Escola Profissional Fialho de Almeida

cívicas para poderem tomar decisões

considera que estes projetos e atividades são

e exercer a sua cidadania de forma ativa. Estas

estimulantes para os alunos, pois incentivam a

competências referem-se, por exemplo, às capacidades

participar de forma ativa, responsável e consciente,

de diálogo, de reflexão e de argumentação, que

reforçando a sua atitude cívica e de autoestima.

permitem sustentar as nossas convicções, aceitando e

Por outro lado, entendemos enquanto escola que

enquadrando as opiniões contrárias mas, também à

estas atividades são facilitadoras da aprendizagem de

nossa capacidade de trabalho orientado para o interesse

determinados conteúdos, pois promovem a

coletivo da sociedade, pois exercer a cidadania de forma

motivação dos alunos e a melhoria dos métodos de

ativa e crítica só é possível numa sociedade em que a

ensino. Há uma maior consciencialização da

liberdade, os direitos, e a igualdade de oportunidades

cidadania de cada um dos intervenientes e da

entre os cidadãos estejam garantidos.

importância que cada um tem na sociedade em geral.

De salientar que é de louvar a forma ativa, cívica,

A mais valia é relevante para todos os intervenientes,

assertiva e responsável como os alunos/deputados

pois há uma maior consciencialização social, espírito

apresentaram no dia 6 de março de 2012 nas instalações

de cidadania, responsabilidade, autonomia e

do I.P.J em Beja o seu projecto de recomendação na

autoconfiança.

sessão plenária distrital, conseguindo um brilhante

Por esse motivo e com o intuito de aprofundar e

resultado, deixando assim, mais uma vez, uma excelente

solidificar conhecimentos, a docente responsável

imagem do estabelecimento de ensino que

pelo projeto endereçou um convite a um Deputado

frequentam.

da Assembleia da República que por sua
vez se disponibilizou a estar no dia 9 de
janeiro de 2012 na escola para participar
num colóquio.
A escola contou assim com a presença do
Srº Deputado João Ramos do PCP, que
não só esclareceu os nossos alunos sobre
algumas das funções da Assembleia da
República e do papel dos seus
deputados como ainda teve
possibilidade de trocar algumas ideias
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Projeto
ESCOLA ELECTRÃO
GINCANA ROCK IN RIO

_ Ana Marreiros

No dia 14 de março, pelas 9:30h, realizou-se, no

freguesias de origem. Assim, fomos para a rua, contactar

Auditório da EBI de Vidigueira, a palestra no âmbito

com a população local, primeiramente, alertando-a para

do Projeto Escola Electrão, onde contámos com a

a importância da proteção do meio ambiente, ou seja,

presença do Eng.º Guilherme Marcão, representante

para a relevância da reciclagem dos resíduos elétricos e

da Amb3E. Este projeto, que tem vindo a decorrer

eletrónicos, que consequentemente, nos iria auxiliar a

desde o início do ano letivo, contou com a execução

alcançar os nossos objetivos. Fizemos, igualmente, a

de 6 tarefas, designadamente: Tarefa 1 – Recolha de

divulgação na rádio local, Rádio Vidigueira, de modo a

embalagens, na qual alcançamos 8,300Kg. Nesta

fazer chegar esta informação a um maior número de

atividade envolvemos toda a comunidade educativa,

pessoas. Finalmente, Tarefa 6 - Gincana Online, no qual

de forma a sensibilizá-la para a importância da

participam 11 alunos, sendo que esta tarefa é a única

separação dos resíduos e da reciclagem; Tarefa 2 –

que ainda está a decorrer. Esta tarefa consiste na

Pulseiras Por um Mundo Melhor, onde conseguimos

participação num jogo online disponível para os nossos

a venda de 107 pulseiras, montante que irá contribuir

alunos, com questões direcionadas ao evento associado

para bolsas de estudo de alunos mais carenciados, na

a este projeto, o Rock in Rio. Ainda, de referir que no

área da música. Nesta tarefa, tivemos um enorme

âmbito do projeto, realizámos algumas atividades na

envolvimento dos nossos alunos, os quais

nossa escola, relacionadas com a temática da

participaram na venda das pulseiras, quer no nosso

reciclagem e a sua importância, proporcionando

concelho, quer nas terras de onde são oriundos;
Tarefas 3 e 4 – Escola energeticamente eficiente e Uso
Eficiente da Água, tarefas que impuseram este ano
um desafio bem maior, com a mudança de
instalações da nossa escola. Nestas tarefas definimos
estratégias para a redução de consumo destes
recursos, fazendo o apelo a toda a comunidade
educativa para que as cumprissem; Tarefa 5 – Escola
Electrão, que no fundo é aquela que tem mais
visibilidade. Assim, para o sucesso desta tarefa
iniciamos a campanha de sensibilização pela
freguesia de Vidigueira, apelando aos nossos alunos
que divulgassem, também, esta iniciativa nas suas
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métodos mais descontraídos, mas, quase sempre, bastante eficazes, de aprendizagem.
Estes foram os conteúdos abordados na referida palestra, completados com os esclarecimentos do Eng.º
Guilherme Marcão (Amb3E), o qual partilhou com os presentes a importância da reciclagem, os
malefícios quando a ela não recorremos, as consequências da não reutilização de resíduos, o processo de
tratamento destes resíduos e onde são reutilizados. Terminou a sua intervenção com a resposta a
algumas questões colocadas pelos nossos alunos e professores, deixando-nos uma mensagem de
encorajamento para o prosseguimento deste tipo de iniciativas.
Exposto o percurso do nosso projeto, e os conteúdos abordados na palestra que marca a finalização do
mesmo, aproveito para agradecer a todos os professores que me auxiliaram na concretização deste
projeto e a todos os alunos que se disponibilizaram para a campanha, para a divulgação na rádio, para o
registo de imagens e vídeos e a todos aqueles que se prontificaram para transportar os
eletrodomésticos. Ainda, um agradecimento aos funcionários da escola, que auxiliaram na angariação
dos resíduos e à Escola Profissional Fialho de Almeida, que nos permite desenvolver este tipo de projetos,
proporcionando aos nossos alunos momentos de aprendizagem e partilha, apostando, igualmente, na
vertente prática que um curso profissional exige, fazendo deles, com certeza, melhores cidadãos!

SESSÃO:
Violência no Namoro

_ Patrícia Pitadas
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Bem me quer, Mal me quer...

portugueses – a violência no

Uma reflexão sobre Violência(s) no

namoro – e que acaba por

Namoro

roubar-lhes o sorriso,

Gosto de sentir que a adolescência pode

conduzindo-os a sentimentos

ser perspetivada como uma era, onde as

profundos de tristeza e

paixões e relações afetivas ocorrem a

desespero. Mais do que informá-

um ritmo estonteante,

los, era também meu objetivo

promovendo o bem-estar dos

fomentar-lhes algumas

nossos jovens, o seu

estratégias para lidarem com

encantamento e felicidade. A

este tipo de situações,

utopia de se ser feliz para

aumentando assim a sua

sempre e de viver uma história

resiliência emocional.

onde tu acaba bem, são

No passado dia 14 de

vivências que integram a vida

fevereiro, dia de S. Valentim,

de todos eles, de todos nós.

realizou-se na nossa Escola uma

O AMOR, aquele sentimento

sessão com as técnicas do

que nos deixa extasiados e que

Núcleo do Apoio à Vítima de

nos dá sentido, nem sempre é

Beja, para que se obtivesse uma

vivido na sua essência. Por

intervenção mais especializada

vezes, confunde-se com outros

nesse âmbito. Por outro lado,

sentimentos, completamente

confesso que escolhi o dia em

antagónicos, tais como a

que se comemora o Amor para

obsessão e a necessidade de

debater este tema, a fim de

controlar alguém. Foi a pensar

promover nos alunos um

nestas situações que senti

momento de introspeção e

necessidade de consciencializar os

reflexão, onde (re)pensassem os

nossos alunos acerca da problemática

seus amores e as suas relações.

que está a afetar muitos jovens

Desta sessão emergiu em mim

uma ambivalência de sentimentos. Senti que os nossos alunos olham com
sensibilidade para este fenómeno e sentem que é necessário agir. Mas
também ficou evidente que acabam por relativizar e banalizar um pouco a(s)
violência(s) no namoro. Em primeiro lugar, é fundamental que consigam
discernir um conflito pontual, que ocorre na maioria das relações e pode
impulsionar a evolução das mesmas, da violência exercida de forma
continuada e coerciva. Esta sim, é verdadeirament preocupante e deve ser
travada, pois as marcas que deixa são deveras assustadoras. Por outro lado, é
crucial que vocês não se deixem arrastar pela esperança de que, um dia, as
coisas vão mudar e que vai ficar tudo bem. Não. Quem agride uma vez,
exterioriza uma relação de desrespeito, de controlo e não de amor.
Inicialmente, quando o/a teu/tua namorado/a exibe um comportamento
violento, pensas que teve um “dia mau”, que está com problemas com os
pais ou amigos, mas que continua a gostar de ti, embora exerça poder sobre
ti e te trate mal. Estas situações tendem a expandir-se indefinidamente e a
agravar com o tempo. Cabe a ti travares todo e qualquer indício de violência,
por mais supérfluo que te pareça. Antes de gostar de alguém, é essencial que gostemos de nós próprios, só assim
conseguimos atingir um bem-estar interior. FALA, FALAR AJUDA.

Projeto
SOCRATES COMENIUS
MULTILATERAL

Decorreu entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março,
em Olot, Espanha, o 5º encontro do Projeto
Comenius “Our treasures” - Parceria Multilateral de
Escola. Desta forma, a comitiva da EPFA, entre os
quais três professores e seis alunos, partiu de
Vidigueira, pelas 10 da manhã de segunda-feira,
rumo ao aeroporto de Lisboa.
Neste primeiro dia do encontro, todos os parceiros
chegaram de acordo com os seus horários de voo.
Os participantes foram recebidos no aeroporto de El
Prat, em Barcelona, e encaminhados para Olot por
autocarro. Chegando a Olot perto das oito da noite,
os professores Miguel Almeida, Elisabete Rosa e
Marta Silva foram acomodados num hotel e os
alunos, João Carvalho, Ana Dominguinhos, Vanessa
Santos, Ana Rita Reis, Maria de Fátima Agostinho e
Lúcia Repas foram recebidos pelas respetivas
famílias de acolhimento.
Na parte da manhã de terça-feira, os participantes

foram levados para
a Escola Cor de
Maria, uma
fundação privada
_ Miguel Almeida
onde se realizou a
receção de boasvindas. A diretora
da escola saudou todos os parceiros e assistiu-se a um
concerto e danças tradicionais realizadas pelos alunos
espanhóis. Depois disso, os estudantes participaram de
um workshop subordinado ao tema: "meus tesouros
pessoais", com o objetivo de facilitar a sua inter-relação e
comunicação. A atividade ajudou também a quebrar o
gelo entre os alunos mais tímidos. Enquanto isso, os
professores realizaram uma visita guiada com a directora
à escola. Visitaram-se os dois edifícios da escola Cor de
Maria - Maria Reina, passando pelo infantário.
Finalmente, todos foram levados para uma pequena
excursão a pé, de forma a subir o vulcão Montsacopa, um
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dos tesouros em Olot, onde se
pôde apreciar a vista de toda a
cidade.
Depois do almoço num restaurante local, todos os
participantes partiram para uma viagem a uma
cidade vizinha, Figueres, onde visitaram o TeatroMuseu Dalí, criado pelo artista catalão surrealista, e
uma curta caminhada ao redor da cidade.
Como previsto, a manhã de quarta-feira foi dedicada
às apresentações de Tema 6: Tesouros locais através
dos olhos de nossos alunos. As apresentações foram
interessantes e variadas: cada escola produziu um
cartaz, fosse em papel ou em formato digital, pontos
de interesse e/ou vídeos dos seus mais belos tesouros
locais. Os alunos mostraram a beleza das suas
comunidades com criatividade e todos os
participantes puderam melhorar o seu
conhecimento dos países parceiros e das mais
variadas culturas.
A meio da manhã houve uma receção na Câmara
Municipal da cidade onde os participantes da reunião
foram recebidos pelo presidente da autarquia. O
coordenador do projeto, Boryana Boteva, recordou
os objetivos do projecto. A televisão local esteve
presente na receção e entrevistou alguns dos
participantes. Após o pequeno-almoço oferecido
pela Câmara Municipal, todos os participantes
voltaram para a escola e continuaram-se as
apresentações do tema 6.
Antes do almoço, na cidade vizinha de La Vall d'en
Bas, professores e alunos visitaram o Museu de
Vulcões. Um espaço agradável e interativo que
explica um pouco da história geológica da região. Foi
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t e m p o
t a m b é m
para realizar
uma viagem
muito bonita
aos arredores
d e O l o t
através de
um pequeno
e turístico
comboio.
Na parte da
tarde, depois
d
e
concluídas as
apresentaçõ
es do Tema 6,
os alunos
continuaram com o workshop sobre "os meus tesouros
pessoais", enquanto a reunião dos professores foi
realizada. Após o workshop, os participantes gozaram da
oportunidade de visitar a cidade em tempo livre.
Durante a reunião dos professores, estes foram alertados
para a data da reunião do último projeto, a ser realizada
em Bratislava, na Eslováquia; os temas e trabalhos para
apresentar, bem como o número de participantes
(professores e alunos) presentes na reunião. O encontro
será o sexto e último a ser realizado e terá lugar entre os
dias 30 de abril e 4 de maio. Cada escola terá de preparar
dois temas: Tema 7 - Valores Universais de Vida (cada
escola vai apresentar um valor de vida diferente, da
forma que entender fazê-lo : power point, video game, ...,
sendo que Portugal irá apresentar o valor da Felicidade; e
o Tema 8 – As Nossas Escolas, centros de conhecimento
europeu, o qual terá de ser incluído num CD / DVD final.
Os professores também concordaram sobre a
possibilidade de viajar para Viena e de Viena para
Bratislava de autocarro. Desta forma, seis alunos da
nossa escola terão a oportunidade de visitar também
esta grande capital europeia, na Áustria.
À noite, os
alunos e
professores
tiveram um
jantar de
despedida
com o pessoal
da escola e os
alunos de
acolhimento
n
u
m

restaurante local. Foram entregues Certificados de Participação a todos os participantes, junto com algumas
lembranças. Houve música, dança e muita animação.
Na quinta-feira realizou-se a visita de dia completo a Barcelona. Durante o percurso, a aluna búlgara Ioanna
Tsocheva cumpriu a tradição deste país de oferecer uma lembrança a todos por ocasião do dia da “Avó Marta”,
que é um feriado na Bulgária. Os participantes visitaram durante a manhã a catedral da Sagrada Família e o Estádio
com Museu de Camp Nou, casa do campeão europeu de futebol FC Barcelona. Após o almoço num restaurante
perto do mar, os participantes tiveram tempo livre para explorar o centro da cidade: o bairro gótico, a Catedral, Las
Ramblas, Plaça Catalunya, e
claro, lojas!
Sexta-feira, dia 2 de março foi
dia de regresso tendo
decorrido dentro da
normalidade destas aventuras
em aeroportos.
Fica mais uma semana
marcante nas memórias dos
nossos alunos, as amizades
estabelecidas e as saudades da
Catalunha.
Mais uma experiência
excelente de contacto entre a
nossa escola e uma realidade
diferente.

DESORDEM CULTURAL
No âmbito da disciplina de Animação Sociocultural, propôs-se desenvolver
um trabalho de grupo, projeto – “Desordem Cultural”.
À semelhança do ano letivo anterior, o projeto “Desordem Cultural”, surge de
ideias criativas e originais, num processo de criação conjunto dos alunos da

_ José Figueira

turma 2ºASC com professor José Figueira.
Desta forma, no passado dia 12 de Março 2012, ao longo de todo o dia,
aconteceram várias iniciativas em
simultâneo que marcaram pela
“desordem”, ou seja, foram dinamizadas
atividades, tais como, “festa flash”,
intervenções de personagens
caracterizadas de forma neutra e
misteriosa. Entraram também em
“cena” outras personagens
completamente descontextualizadas.
Este projeto contou com um “leque”
variado de atividades que provocaram
mesmo a “desordem” na Escola
Profissional Fialho de Almeida na
Vidigueira, tendo em conta que foram
realizadas nas horas em que decorriam
as aulas no seu funcionamento normal.
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Mais uma vez, é de extrema
importância realçar que foi
positivo constatar que a
comunidade escolar está
recetiva a novas ideias, à
descoberta de novas
experiências e vivências,
mesmo que “fujam” um
pouco aos parâmetros
normais e comuns.
A turma de 2ºASC está, assim,
de parabéns pela excelente
organização e dinamização
deste projeto, porque
permitiu dar continuidade a
um projeto cultural, iniciado
pelos colegas de animação
que terminaram no ano letivo
transato.

GABINETE DE APOIO
AO ALUNO

eu sinto que ela
tem razão.
Mas não consigo.

_ Helena Torrão

Há algo dentro de
m i m

q u e

simplesmente não
Respirar fundo....

se move.
E não consegui a

Sinto-te perdido. Absorvido

nota que queria. E

pelos problemas de casa.

tenho tantos

Invadido duma solidão que te

módulos em

devora e te faz baixar os braços.

atraso.

E já nem sabes o que fazer. Em

E já não sei o que é

casa é tudo mais do mesmo. A

falar com alguém

mãe chateia. O pai não quer

há tanto tempo...

saber. Só apetece estar com os

E acumulo uma

amigos. Alguns. Com a

raiva crescente e

namorada ou namorado.

desespero por ver as dificuldades da minha família. E põe-me em cara “o

Estudar??? Não consegues, pois

que é que eu ando a fazer na escola?? se tenho módulos atrasados...?? E

não?! Já há muito que não te

eu? O que é que eu ando aqui a fazer? ”

consegues concentrar. E a
Diretora de Turma que até é fixe,

É preciso respirar fundo!

interessa-se, tenta puxar-me...e

Deixar o ar povoar-nos, os pensamentos e ganhar ânimo para a fase final.
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Para todos aqueles que sentem o peso e a desmotivação dos módulos em
atraso, é preciso que sintam na pele a urgência de os fazerem, a urgência
da vida.

Vocês são seres especiais e está nas vossas mãos dentro das capacidades de cada um, fazer alguém feliz. Para
mudar o mundo, a primeira etapa é conseguir mudar a nossa vida num sentido mais positivo.
A vida fora da EPFA é bem mais difícil. Na escola vocês têm quem se interesse. Quem se importe. Quem ainda vá
atrás. Quem reconheça a importância do vosso sucesso educativo e lute por ele todos os dias.
Compreendo bem a falta de motivação. Compreendo o sentimento de “deixa andar” de estar sem vontade para
nada. Compreendo o quanto é mais aliciante sair com os amigos ou ficar na net, que estudar. No entanto, vai haver
um momento, sim porque ele chegará, em que é preciso dizer adeus à família EPFA e sair para o mundo. E aí, seja
qual for a saída que encontrares, será sempre melhor quanto mais altas forem as tuas notas finais. Mas isto não é
novidade para ninguém.
É claro que, para além de boas notas, é preciso perseverança, capacidade de luta, não baixar os braços, não te
contentes com o que tens, procura sempre mais e melhor. Batalha por ti. Desistir é sempre o caminho mais fácil.
“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência que não sabe. O
destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolhas, escreve a sua própria história, constrói
os seus próprios caminhos.”Augusto Cury
Espero que a tua escolha seja a luta por ti próprio.
Quando se luta nem sempre se ganha, quando não se luta perde-se sempre. Boas Férias, Bons Momentos!

PROJETO GRUNDTVIG

_ Lucília Alves

hoje na nossa sociedade e onde
só a discussão e denúncia dos
mesmos nos pode ajudar a
eliminá-los;
- a interligação do projeto com
outros países, dá-nos a
oportunidade de conhecermos
O projeto Grundtvig é um projeto muito interessante em vários aspetos.

novas culturas, quer pela

Pessoalmente, encontrei três vertentes muito importantes e que são

convivência com outros

nomeadamente:

formandos aquando da sua

- a aquisição de novas ferramentas. Na nossa faixa etária, depois de sairmos do

deslocação ao nosso país, quer

mercado de trabalho, é gratificante voltarmos a ter rotinas e adquirirmos

com as nossas visitas de estudo

novos conhecimentos. Neste momento, estamos aprendendo a lidar com a

aos

Informática, um campo totalmente novo para algumas de nós e, mesmo para

participantes. O conhecimento

aquelas que já têm algumas noções sobre o assunto, há sempre coisas novas

de outras culturas ajuda-nos a

a aprender. Tem sido um ótimo tempo de partilha;

ser mais tolerantes.

- tivemos algumas conferências e debates onde foram discutidos vários
problemas cruciais existentes na nossa sociedade, tais como "violência
doméstica", "vários tipos de discriminação", temas estes tão presentes ainda

diversos

países
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ASSISTENTE
COMENIUS
from Spain to Portugal

gastronomía digna de
admiración, he tenido
el placer de degustar

_ Cristina Ibanez

algunas comidas
típicas y los riquísimos
Doces Conventuais,

No dejamos nunca de

dulces típicos y

sorprendernos, en mí caso ha

tradicionales,

sido toda una sorpresa conocer

escuetos y sin

Portugal, en concreto el Baixo

demasiados adornos

Alentejo. Cuando llegué casi

pero con un gran

hace dos meses sufrí un cambio

sabor que nos transporta a la cocina de antaño, a la de toda la vida.

bastante grande, yo vengo

En general mi estancia aquí esta llena de descubrimientos, el que también

desde Murcia una región del sur

cabe mencionar es el carácter de los alentejanos, personas muy cercanas y

de España pero que en los

amables, con mucho humor y simpatía y mucho interés por las personas
foráneas. En mi caso yo vengo de España, una tierra vecina de la que no dejan
de interesarse, como por ejemplo de nuestras costumbres, el idioma y
también algunas de nuestras fiestas populares más conocidas. Para mí, ha
sido todo un honor dar a conocer mi región y mi país en general, y ha sido muy
agradable la forma en la que han acogido mi trabajo.
Como asistente Comenius en la escuela Profesional Fialho de Almeida, de
Vidigueira, he de decir que está siendo una de las mayores experiencias en mi

últimos años ha crecido
desorbitadamente , se ha
convertido en una ciudad muy
transitada y llena de grandes
superficies comerciales y grades
avenidas, en mi llegada al
Alentejo ha sido como volver a
otra época, una época llena de
tradiciones, de cultivos y de
ámbito rural, un espacio muy
ligado a la tierra y al vino. Una
tierra llena de llanuras y amplios
paisajes con grandes encinas y
alcornoques, y también mucho
ganado ovino del que crean
gran variedad de ricos quesos
curados. También una tierra con

vida profesional y formativa, ya que también estoy conociendo muchos
aspectos del sistema educativo portugués y descubriendo las diferencias
educativas entre España y Portugal. También a nivel personal, estoy
disfrutando de la gran oportunidad que me ofrece la escuela de poner en
práctica algunas de las actividades en forma de talleres para las personas de
Vidigueira y para los alumnos de la escuela y los profesores en general,
además de ofrecer a la escuela y a los alumnos clases de español y otras
disciplinas. Todo ello me da la oportunidad de conocer más profundamente
a los habitantes de esta tierra.
En general mi estancia en Portugal esta siendo toda una experiencia a
muchos niveles, de la que espero disfrutar al máximo el tiempo que me
queda. También
tengo la certeza de
que regresaré algún
día a este país y en
concreto a esta región
una vez finalizada mi
estancia aquí y

muchos sabores y una

sobretodo daré a

Gatos

conocer a mi región
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este país y las tierras
del Baixo Alentejo.

VISITA DE ESTUDO:
FREI LUÍS DE SOUSA
XX até aos nossos dias. Iniciase com o Minimalismo, o
Conceptualismo e a Arte

_ Marta Marques

Povera, movimentos que
originaram uma pluralidade
de atitudes modificadoras do
estatuto do objeto artístico;

um mundo onde tudo é possível

percorre as emergências da

e onde a arte é um conceito

narrativa e as reconfigurações

abstrato, que tudo permite e

da imagem fotográfica ou em

tudo aceita…

No dia dois de fevereiro, os

movimento, e conclui-se com

Finda esta experiência, e após

alunos dos Cursos Profissionais

a diversidade dos discursos de alteridade

um delicioso repasto e um

de segundo ano de Técnico de

e uma generalizada prática de

pequeno e maravilhoso passeio

Audiovisuais, de Técnico de

interrogação do arquivo histórico.”

por Belém, discentes e

Organização de Eventos e de

http://www.museuberardo.pt/

professores dirigiram-se para o

Animador Sociocultural e os

Contactámos, assim, com artistas de

Teatro Actus para assistir à

professores de Português,

renome mundial,

Inglês, Área de Integração,

sendo que as guias

Animação Sociocultural e

foram

Técnicas Audiovisuais dirigiram-

explicitando detalhes,

se para o Museu Berardo onde,

pormenorizando e

depois de terem sido divididos

focalizando a atenção

em dois grupos, com o auxílio de

para diversos aspetos

duas

quem

que poderiam passar

agradecemos pela clareza e

alheios a alguns de

rigor com que pacientemente

nós. Max Ernst,

nos mostraram este espólio,

Salvador Dalí, Andy

foram encaminhados para as

Warhol, Réne Magritte,

exposições destinadas à

Salvador Dali, Picasso,

Coleção Berardo. Assim, depois

Andy Warhol, Mário Cesariny, Helena

de uma breve discussão sobre a

Almeida, Paula Rego ou Pedro Cabrita

definição de “arte” e acerca dos

Reis foram alguns dos artistas que

adjetivos “moderno” e

apreciámos e que nos transpuseram para

guias,

a

“contemporâneo”, foi-nos
explicado que “esta
apresentação do Museu
Coleção Berardo (19602010) dá continuidade ao
período 1900-1960
instalado no piso 2 do
museu. Com estes núcleos
expostos em permanência,
é proposta uma panorâmica
da história da arte do século

sempre

representação da peça de teatro
“Frei Luís de Sousa”, de Almeida
Garrett.
Em termos gerais, e tirando um
pequeno contratempo em nada
relacionada com a nossa
instituição, esta atividade
decorreu de forma esplêndida,
na medida em que os alunos
assistiram à representação da
peça estudada em aula,
sentindo-se predispostos a
saber mais e motivados a
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se encontram a estudar e a peça de teatro visualizada.
Por seu lado, a preocupação em termos de indumentária
e de caracterização física das personagens e o rigor
relativo ao espaço cénico (mobília e adereços)
contribuíram para uma aquisição de saberes vasta, que
apelou para a corrente estético-literária da época em
que a peça está inserida e para aspetos culturais, sociais e
morais que se experimentavam na altura e que eram
tidos como “modelos” a seguir.
De ressaltar, também, que os atores demonstraram um
exemplar profissionalismo, revelando grande
eloquência e capacidade comunicativa ao
analisar em aula muitas das cenas representadas.

representarem uma peça de teatro do “escritor morto

Tendo havido uma readaptação do texto original,

que mais escreve.” (Sérgio Nazar David)

ainda que se mantivesse a fidelidade respeitante à

Por fim, de congratular todos os nossos alunos pelo

ideologia da peça foi, deste modo, possível

excelente comportamento e por todo o interesse

estabelecer o paralelismo entre o drama/tragédia que

demonstrado no decorrer de toda a visita de estudo.

PROJETO:
ASSISTENTE COMENIUS

_ Marta Marques

Tal como já havia referido na
edição anterior do nosso
jornal, no dia vinte e três de
janeiro, recebemos a nossa
Assistente Comenius, Cristina
Messeguer, vinda
diretamente de Espanha,
mais concretamente da
região de Múrcia.
Depois de efetuadas algumas
diligências no sentido de
encontrar alojamento e as
condições essenciais para
que a Cristina se sinta bem na
nossa escola, a nossa
Assistente Comenius iniciou
as suas funções conhecendo

toda a comunidade escolar,
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nomeadamente, alunos, professores e funcionários, bem como as nossas
instalações, as competências dos cursos que ministramos e quem “somos” e o
que fazemos.
Assim sendo, e depois de ter visitado todas as salas de aula e de ter efetuado
um primeiro contacto com as turmas, começaram a planificar-se atividades e
a conceber-se projetos. Procedeu-se, ainda, a uma calendarização das
laborações prementes e à elaboração do primeiro horário da nossa Assistente
Comenius.
Desta feita, a Cristina e a Coordenadora do Projeto reuniram-se com a
docente de Espanhol da Escola, professora Elisabete Conceição, e
debateram-se conteúdos programáticos e abordagens em sala de aula, isto
porque uma primeira função da nossa Assistente se prende com o auxílio e a
dinamização de atividades nas aulas de Espanhol, contribuindo para a
diversificação do ensino/aprendizagem e para um apoio mais individualizado
dos alunos.
Ao mesmo tempo que iniciou as aulas desta língua estrangeira, a Cristina
Messeguer procedeu, também, a uma apresentação a todas as turmas da

Escola sobre o seu país/cultura/tradições e
gastronomia, seguindo-se, passadas duas
semanas, uma outra intervenção em todas as
turmas, com uma amostragem das suas
funções na escola e da sua atividade
profissional, e enquanto voluntária de uma
Associação Protetora dos Animais, em Espanha.
Por seu lado, nos dias vinte e três e vinte quatro
de fevereiro, lecionou um curso de preparação
linguística dos alunos que realizarão a sua
Formação em Contexto de Trabalho em
Barcelona, ao abrigo do Projeto Leonardo da
Vinci Mobilidades, em que entregou materiais
didáticos de apoio aos discentes, em concreto,
um Guias de Espanhol e da cidade em si, bem
como todas as fichas de trabalho realizadas
nestes dois dias intensivos de trabalho.
Este material didático, também, serviu de base de
trabalho e foi entregue aos alunos que participaram
no Projeto Comenius Multilateral “Our Treasures” que
foram ao país vizinho, mais especificamente a Olot,
no final do mês de fevereiro.
Entretanto, decidiu-se, igualmente, que a Cristina
lecionará a disciplina de Espanhol duas vezes por
semana, num curso aberto a toda a comunidade
educativa, assim como dinamizará aulas de Ioga,
também em horário pós-laboral. De ressaltar que,
ainda, não foi possível iniciar estas lições por não
haver um número significativo de inscrições, sendo
que, no início do próximo período,
impreterivelmente, estas iniciativas serão colocadas
em práticas e certamente contribuirão para o
enriquecimento cultural, social e desportivo da nossa
vila de Vidigueira.
Atualmente, a Assistente Comenius tem
acompanhado um grupo de jovens italianos que,
juntamente com duas responsáveis, visitaram o
nosso país, a nossa escola e os nossos alunos. Trata-se
de um projeto Comenius Bilateral, em que os
discentes são recebidos por dez dias pelas famílias de
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alguns dos nossos alunos e com elas permanecem
durante esse período, acompanhando os colegas
onde ficam alojados nas suas rotinas diárias. Aquando
deste tipo de estadia, a escola organiza inúmeras
atividades, tais como, visitas de estudo, tendo a
Cristina sido convidada a participar em todo o
desenrolar deste processo.
Em andamento, encontram-se mais iniciativas, que
serão desvendadas no próximo número do nosso
jornal, sendo o balanço deste período de Assistência
Comenius positivo. Um agradecimento a todos os
que têm colaborado nesta iniciativa, elementos de
direção, professores, funcionários e alunos, quer por
terem disponibilizado as suas aulas para as
intervenções da Cristina, seja por a convidarem a
assistir às suas lições e às atividades que levam a cabo,
ou simplesmente porque tentam fazer com que ela
se sinta em “casa” na nossa instituição e a encorajam a
fazer sempre mais e melhor.
Em particular, um reconhecimento à docente de
Espanhol por se ter envolvido de “alma e coração”
neste projeto que se iniciou já neste segundo
período.

“Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada.

VISITA DE ESTUDO:
Casa Fernando Pessoa>
Lisboa

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” Ricardo Reis
No presente ano letivo, os professores de Português da nossa escola

_ Marta Marques

consideraram de suma importância organizar uma visita de estudo a Lisboa,
integrada nos módulos IX e X da disciplina, que contemplam conteúdos
programáticos respeitantes a Fernando Pessoa Ortónimo e Heterónimos e,
ainda, a “Mensagem”, também de Fernando Pessoa, e a “Os Lusíadas”, de Luís
Vaz de Camões.
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traduzido em imensas línguas,
tendo-se visualizado algum do seu
legado traduzido em aramaico,
chinês, turco, entre outros. Mais
uma curiosidade, em braille
também é possível ler e analisar
Pessoa. De referir, ainda, as versões
originais de alguns poemas, de
algumas revistas e da sua obra
“Mensagem”.
Posteriormente, vislumbrou-se o
quarto de Fernando Pessoa, que,
além de ter citações significativas
Desta feita, chegados à rua Coelho da Rocha, nº 16, em Campo de

da sua obra, e consequentemente

Ourique, os alunos das quatro turmas de terceiro ano da Escola

vida, apresentava o mobiliário de

Profissional Fialho de Almeida, juntamente com os professores de

que nos recordamos quando

Português, Inglês e Área de Integração, tiveram a oportunidade de

ouvimos falar deste génio da

vislumbrar a fachada da Casa de Fernando Pessoa, que foi inaugurada

literatura: a sua cama; o guarda-fato

em novembro de 1993. Sendo pertença da Câmara Municipal de Lisboa,

(e respetivo fato?); a cómoda onde

o que se pretendeu foi conceber um centro cultural que fizesse jus à

escreveu tantos e tantos poemas,

importância de Pessoa e que homenageasse a sua obra e a cidade onde

nomeadamente, os do “Guardador

viveu nos últimos anos da sua vida. Inicialmente, todos os participantes

de Rebanhos”, de Alberto Caeiro; o

tiveram contacto com o espaço exterior da casa e, depois de entrarem

baú onde recentemente se

no interior da mesma, foi-lhes explicado pelo guia que os acompanhou,

encontraram poesias inéditas de

Dr. José Correia, que as paredes de toda a casa estão cobertas por

Fernando Pessoa, que constituem

variações de uma Ode de Ricardo Reis, tendo esta ideia surgido depois

grande parte do seu legado e são

de uma conversa com Richard Zenith, em que se concluiu que todo o

fonte de estudo por parte de

espólio de Fernando Pessoa daria uma imensidão de novos poemas,

diversos investigadores; na

devido à sua riqueza vocabular e aos seus recursos expressivos e ainda

“antecâmara”, simulação das suas

porque a maior parte dos seus poemas admite variações, já que

ânsias, através de uma mesa de sala

Fernando Pessoa não ficava satisfeito com o que escrevia e desejava

concentrando um cinzeiro com

sempre aperfeiçoar-se. Assim, encontrou-se um especialista

cigarros apagados e folhas de papel

informático e desta primeira ode surgiram cerca de 30.000 poemas e a
noção de que a exposição de variantes de poemas de Fernando Pessoa
seria infinita, caso isso se desejasse. Neste primeiro espaço visitado,
apreciou-se uma exposição de título “Orphelia”, que conjugava uma
exposição de pintura com ideias-chave contidas nas cartas de Fernando
Pessoa à sua amada Ophélia Queiroz. De notar, o jogo de palavras entre
o nome de Ophélia e o nome da revista “Orpheu”, em que Fernando
Pessoa colaborou em vida, e que deu origem ao título da exposição
acima referenciado.
Seguidamente, passou-se para a biblioteca onde se pôde admirar toda
a bibliografia ativa e passiva de Fernando Pessoa e, ainda, as obras que
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faziam parte da sua biblioteca
pessoal. Foi, assim, curioso notar,
antes de mais, que este poeta está

soltas e rabiscadas, um telefone
antigo, a lembrar a sua
máquina de escrever, já antes
apreciada na biblioteca, uma
cadeira e um odor no ar
característico do verdadeiro
“pensador”…
No auditório, todos os
intervenientes foram
convidados a explanar sobre
este escritor, visualizou-se um curto, mas
excelente, filme sobre a “ Ortonímia e a
Heteronímia” e apreciou-se a declamação de
vários dos seus poemas por figuras públicas,
nomeadamente Sara Tavares, Rodrigo Guedes
de Carvalho, entre outros. Para finalizar, a

tarefa recebia um pau de canela,
que simbolizava a descoberta da
Índia. A guia procedeu, em
simultâneo, a uma breve resenha
sobre alguns dos países por onde
Vasco da Gama e os seus nautas
passaram e mostrou algumas
cinematografias sobre a fauna e a
flora desses países, sensibilizando
para a preservação das espécies e do meio ambiente. Por
fim, fez-se um apanhado geral da obra em causa e passouse para o visionamento do Oceanário, em que a guia foi
explicando cada peixe, a sua alimentação, a sua atuação,
entre outros aspetos relevantes, tendo ainda todos os
presentes passado pela parte respeitante às aves. Os alunos

declamação de alguns poemas, desta vez,
esteve a cargo dos alunos, sendo esta a
conclusão de uma sessão com “chave de
ouro.” Feitas as despedidas e os
agradecimentos por um momento
inesquecível, mais uma aventura: viajar de
metro até ao Parque das Nações!!!!
Com que emoção todos os estudantes
passaram por mais esta experiência (quiçá
para alguns a sua primeira viagem de metro),
a que se seguiu uma breve refeição no
Centro Comercial Vasco da Gama.
Seguidamente, por volta das 15h00,
discentes e professores dirigiram-se para o
Oceanário, onde foram divididos em dois
grupos distintos. Ali, foram encaminhados pelos
dinamizadores das atividades para o Ateliê “Na
rota d'Os Lusíadas”, onde o objetivo foi cruzar a
experiência retirada da obra, com a necessidade
urgente de conservar e preservar a natureza. Em
primeiro, a guia questionou os presentes acerca
dos seus saberes sobre «Os
Lusíadas» e posteriormente
dividiu-os em grupos, sendo
que cada grupo tinha de
escolher um de vários cartões
disponíveis, ler as estrofes da
epopeia, analisá-las e realizar
uma atividade proposta pela
dinamizadora. Cada grupo que
concluísse com sucesso a

foram colocando questões sobre os peixes, o ecossistema, a
fauna, a flora, acabando por se deleitar com a Amália e as
suas filhas, as lontras mais simpáticas e brincalhonas que já
tinham visto (à exceção do nosso já falecido Eusébio). Para
finalizar esta visita, houve, ainda, lugar a um passeio livre às
exposições vigentes no Oceanário.
Com o términus desta tarefa, deuse o regresso a casa, tendo todos
os participantes considerado que
a visita de estudo foi determinante
nas suas aprendizagens e que os
objetivos propostos foram
alcançados na sua plenitude.
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Participação:
FEIRA DO MONTADO

_ Rosário Grilo
Nos dias 30 de novembro, 01, 02,
03 e 04 de dezembro, os alunos
do curso do 2º ano de
Profissional de Animador
Sociocultural, do curso do 1.º
ano de Técnico de Apoio
Psicossocial e o curso do 3.º ano
de Técnico de Apoio
Psicossocial marcaram presença
na XII Feira do Montado,

criação de personagens diversas que durante o período da feira interagiram

realizada em Portel.

ativamente com os visitantes, fazendo-os relembrar algumas figuras de

Esta atividade esteve integrada

época e de momentos alegres que fazem parte do seu quotidiano. Durante a

no âmbito das disciplinas de

feira, realizaram ainda outras atividades, como sombras, origamis, pinturas

Área de Estudo da Comunidade

faciais, desenho livre em folhas A4 e papel cenário, flores em feltro,

e Comunidade e Intervenção

construção de objetos e figuras com balões, massa modelar, etc.

Social, da responsabilidade da

O stand da Escola Profissional Fialho de Almeida esteve localizado num

docente Rosária Grilo, da

espaço amplo e privilegiado para o efeito, denominado “Espaço Criança”. Este

disciplina de Animação

nosso espaço foi constantemente visitado e frequentado por um elevado

S o c i o c u l t u r a l ,

d a

número de crianças, as quais tiveram a oportunidade de se divertirem e

responsabilidade do docente

participarem nas diversas atividades. Por outro lado também os pais, com

José Figueira, e da disciplina de

grande naturalidade e satisfação, se envolveram neste trabalho. A avaliar pela

Expressão Dramática, da

satisfação e alegria das crianças que frequentaram o espaço e pelo incentivo e

responsabilidade do docente

agradecimento dos graúdos no sentido da continuação deste tipo de

David Silva.

atividades, julgamos que foi gratificante para alunos e professores esta

Durante estes dias, os alunos

participação demonstrando da melhor maneira o que se faz e o que se ensina

tiveram a oportunidade de

nos cursos referidos.

demonstrar à comunidade local

É de realçar a forma correta, disponível, empenhada e quase profissional com

e ao elevado número de

que os alunos

visitantes do certame, as

participantes

competências já adquiridas ao

realizaram todas as

longo do curso através da

atividades bem como

realização de diversas atividades

responderam às

de dinâmica de grupo e de

solicitações das

animação, nomeadamente de

crianças, dos pais e
dos visitantes em
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geral, deixando uma
excelente imagem do
estabelecimento de
e n s i n o

q u e

frequentam.
Mais uma vez, agradecemos à Câmara Municipal de
Portel o apoio e colaboração prestados à nossa Escola
para implementação das atividades.
Por último, julgamos que, com a implementação das
atividades desenvolvidas, a Escola Profissional Fialho
de Almeida demonstrou toda a sua capacidade,
dinâmica, competência e qualidade na área da
formação profissional, deixando bem presente e com
elevada dignidade o papel importante que
desempenha ao nível do ensino no concelho de
Vidigueira e na região do Alentejo.

CONCURSO:
FAÇA LÁ UM POEMA
Com o intuito de incentivar o gosto

Escola Profissional Fialho de Almeida.

pela leitura e pela escrita de poesia,

Aguardamos com expetativa os

O Plano Nacional de Leitura e o

resultados finais do concurso, para

Centro Cultural de Belém, numa

podermos, então, partilhar convosco

iniciativa conjunta, convidaram

o poema selecionado pela nossa

todas as escolas do país a participar

Escola…

no Concurso de Poesia FAÇA LÁ

Obrigado a todos e “sejamos poetas

UM POEMA.

em todos os aspetos da nossa vida…”

Deste modo, calorosamente, os

Marta Marques, Miguel Almeida e Vanda Galrito

_ Marta Marques

nossos alunos mergulharam no
mais recôndito de si, vasculharam o
baú das suas emoções e
transpuseram para o papel as suas
preocupações, ânsias, emoções e
vivências.
Sendo impossível concorrer com
todos os valiosos contributos que
até nós chegaram, apresentamos,
seguidamente, alguns dos poemas
concebidos e agradecemos a
todos os nossos discentes pela
disponibilidade e sinceridade com
que nos “abriram as portas dos seus
corações”…
Os nossos parabéns ao aluno
Guilherme Borracha Marques do 2º

Feitiço de amor
Olhares emboscados

Não é normal

Em sorrisos apaixonados

Veres-me chorar

Caminhos que se procuram

Não é usual

Em abraços marcados

Ir para a rua gritar

Com a proteção dos astros

Não é vulgar

No feitiço do esquecimento

Esperar tu passares

Os contornos dos sonhos

Não é habitual

Na razão de uma canção

Para ti olhar

Bocas que se encontram

Não foi intencional

No murmúrio das ondas

Por ti me apaixonar

Nos rios de pecado
Na poesia do vento

ano do Curso Profissional de

Kristiene Graça,

Técnico de Audiovisuais, cujo

1º ano de TAP

poema “Corroído pela Dor” foi
selecionado para representar a

Catarina Veludo,
3º ano de TAP
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SUGESTÃO
LEITURA:
Zahir, Paulo Coelho

txt _ Marta Marques

Eu não sei para onde caminhar
Sinto-me a seguir os teus passos
Prometeste que ias mudar
E eu agora já não consigo mais.

Nas nossas conversas quotidianas, temos por hábito
referir interesses particulares e não raras vezes

Estive sempre perto de ti

ouvimos pessoas a manifestar a sua preferência por

Quando mais precisavas de mim

este ou aquele género de filmes, de música ou de

Sozinha não dá para lutar

livros.

Estamos tão perto do fim.

No que me respeita, não sou propriamente alguém
que tenha um género definido de obras que gosta de

O primeiro dia em que te vi

ler, simplesmente possuo em momentos específicos

Como eu quero voltar atrás

da minha vida um interesse mais focalizado para

Resolver tudo contigo

determinada temática ou para um escritor específico.

Porque assim não sou capaz.

Ultimamente, tenho privilegiado livros mais
direcionados para a reflexão, para a busca de

Quero sentir o teu olhar

espiritualidade, para a procura de respostas no

Começar de novo e mudar

levantamento de inúmeras questões e inquietações.

E então se não conseguirmos

Será possível voltar atrás e retomar um caminho já

Eu só quero que sejas feliz.

antes rejeitado? Encontrar-se-á nesse trilho aquilo
que se encontraria caso essa tivesse sido a nossa

O começo é sempre feliz

primeira opção? Há coincidências ou existe deveras

E tu fizeste-me sentir amada

“algo” ou “alguém” que nos manipula tal qual

Mas para quê fazer tantas promessas

marionetas movidas por meio de cordéis e

Que agora não servem de nada.

controladas por pessoa oculta atrás de uma tela?!
Pois é, quanto mais intrigante é o nosso mundo, mais

No meu coração eu sinto que sim

ânsia temos de explorar e de nos procurar encontrar

E sinto com muita emoção

nesta imensidão de teorias que nos dominam e

Há algo que me diz

muitas vezes nos toldam o raciocínio, tornando-nos

Que isto nunca será em vão.

seres que acatam ordens sem se indagarem sobre o
seu porquê e a sua relevância, tornando-nos mesmo

Prometi-te o meu amor
Disseste que ficavas comigo

“escravos” das nossas próprias regras, convicções,
dogmas…

Esta relação nunca irá dar

Foi no seguimento de todas estas inquietações

Tu não ouves o que eu te digo.

metafísicas que encontrei (por acaso, ou talvez não!)
“O Zahir”, de Paulo Coelho, e comecei a folheá-lo e a

Filipa Janeiro, 3º ano de TCMRPP

tentar recordar quando o li pela primeira vez, o que, a
contar pelo odor e pela assinatura que lá coloquei a
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indicar que me pertencia, me levará a pensar que já se
passaram uns bons anos, quiçá mais até do que
imagino neste momento. E, afinal, o que é o tempo
numa dimensão espiritual e que lugar ele ocupa
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que são surpreendentes no fundo de verdade que
encerram e nas interrogações que suscitam.
“…no amor não há bem nem mal, não há construção
nem destruição, há movimentos.
E o amor muda as leis da Natureza.”
“ O amor é uma força selvagem. Quando tentamos
controlá-lo, ele destrói-nos. Quando tentamos
aprisioná-lo, ele escraviza-nos. Quando tentamos
entendê-lo, ele deixa-nos perdidos e confusos.”
"As coisas importantes sempre ficam, o que vai
nessa mesma grandeza?

embora são as coisas que julgávamos importantes,

Pois é, folheei, apontei, retirei algumas citações e ilações

mas são inúteis."

e acabei por decidir que era oportuno e impreterível

“Geralmente, o Universo indica-nos que estamos

reler esta obra, mas, para tal, seria indispensável

errados quando nos tira o que temos de mais

pesquisar acerca da definição de “Zahir”, afinal essa

importante: os nossos amigos.”

informação já por mim havia sido esquecida e

“Descobri uma coisa recentemente: os verdadeiros

substituída há muito por outra qualquer, seguramente,

amigos são aqueles que estão a nosso lado quando as

mais recente. Afinal, que palavra tão esquisita é esta e o

coisas boas acontecem. Eles torcem por nós,

que pretende transmitir-nos?

alegram-se com as nossas vitórias. Os falsos amigos

“ Zahir”, proveniente de uma palavra Islâmica, remete-

são os que só aparecem nos momentos difíceis, com

nos para: “algo que uma vez tocado ou visto, nunca é

aquela cara triste, de “solidariedade”, quando na

esquecido – e vai ocupando o nosso pensamento até

verdade o nosso sofrimento está a servir para os

nos levar à loucura.” Deste modo, nesta obra, aborda-se

consolar nas suas vidas miseráveis.”

uma história autobiográfica, que narra o percurso de um

“… as pessoas fazem todo o esforço para não se

escritor de sucesso, seguramente o próprio Paulo

lembrarem, para não aceitarem o imenso potencial

Coelho, que aparentemente tem uma vida amorosa

mágico que possuem, já que isso desequilibraria os

verdadeiramente alicerçada, e que, de uma hora para a

seus universos organizados.”

outra, se apercebe de que o seu “Zahir”, neste caso, a

“Quando eu não tive nada a perder, recebi tudo.

mulher amada, partiu sem deixar indícios de ter sido

Quando deixei de ser quem era, encontrei-me a mim

raptado ou forçado ao que quer que fosse.

mesmo. Quando conheci a humilhação e mesmo

Violentamente arrancado do seu porto seguro, este

assim continuei a andar para a frente, entendi que era

homem vê-se na impossibilidade de negar os indícios

livre para escolher o meu destino.”

que a sua esposa e companheira lhe fora emitindo, nos

A todos os nossos leitores, uma Páscoa Feliz e os votos

últimos anos, relativamente ao seu grau de insatisfação

de que sejam inexplicavelmente felizes. Para os que

no matrimónio, e tudo isto obriga-o a repensar as suas

ainda não tiveram sorte, desejamos que não

prioridades, a ser honesto nas suas fraquezas e a avaliar o

demorem muito a encontrar o vosso “Zahir”.

seu comportamento, as suas atitudes, enfim, obriga-o a

Ah, e quando o encontrarem, cuidem bem dele e,

pensar honestamente e a procurar a sua verdade.

consequentemente, do vosso “Eu”; escutem

A necessidade de recuperar o seu “zahir” e de se

atentamente o que ambos têm para vos dizer, pois,

reencontrar a si-mesmo levam-no, assim, a despojar-se

caso contrário, um dia poderão aperceber-se de

de tudo e a partir numa viagem dolorosa, catártica e

que há muito perderam a capacidade de “ouvir”!

singular que, para sempre, transformará a sua vida e a de
todos os que o rodeiam.
Deixo-vos, por fim, com algumas citações desta obra,
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