
Ao início da tarde, entrámos numa sala acolhedora do polo 4 do projeto 
Arco Maior. As perguntas tinham sido pensadas, a máquina preparada 
para todas as fotografias, o gravador posto em cima da mesa. Sentámo-
-nos e o Pedro preparou-se para a primeira questão.

Pedro: O que levou a família Soares dos Santos a apoiar o projeto Arco 
Maior?
Inês Soares dos Santos: Isso aí… Essa pergunta já a fizeram à pessoa cer-
ta. A última vez que o meu pai cá esteve (Alexandre Soares dos Santos) já 
respondeu a essa pergunta. O projeto chegou-nos pelo professor Joaquim 
Azevedo. A família gostou do projeto a vários níveis e, portanto, merecia ser 
apoiado e, por isso, apoiámos.

Hugo: Sabemos que tem ex-alunos do Arco Maior a trabalhar no Pingo 
Doce. Como avalia essa experiência e a prestação dos alunos?
ISS: Eu acho que temos casos bons e casos menos bons e isso, como em 
tudo, varia de acordo com as pessoas. Não é só o Pingo Doce que tem que 
fazer o seu trabalho, mas quem tem oportunidade agarra ou não agarra. Há 
casos de sucesso e outros não.

P: Que levam da vossa relação com o Arco Maior? Que aprendizagem 
fazem?
ISS: Aí… Isso posso falar por mim. O Arco tem uma característica especial em 
relação aos outros projetos que é, sem dúvida alguma, o contacto humano. Por 
exemplo, eu conheço a tua cara há dois anos pelo menos, se não me engano, 
não é? Tu estavas no primeiro ano do Arco… Depois, havia um colega teu, pen-
so que é o Luís, que está no Arco onde nós estivemos hoje de manhã (Arco – 
polo 1), o que tem o cabelo mais loirinho, que era o único que era do Sporting.
P: Ah, o Luís! 

H: Já pensaram em expandir o projeto Arco Maior a outros locais do país?
ISS: O projeto Arco Maior é uma criação do professor Joaquim Azevedo. Nós 
somos investidores, ou seja, quem toma essa decisão é quem cria o projeto, 
quem idealiza o projeto é que sabe o que tem que fazer. Nós estamos cá para 
ajudar para que o projeto Arco Maior tenha sucesso, quem está no terreno 
é que decide isso, não sou eu… posso ajudar e aconselhar, isso é outra his-
tória.

P: Falemos um pouco de si e do seu percurso escolar. Em que escola 
andou?
ISS: Eu andei sempre na mesma escola, liceu francês de Lisboa.
 
P: Como era a sua relação com a escola? 
ISS: Neutra. Não tenho grandes memórias, nem boas nem más, era uma 
aluna média até ao nono ano e depois, quando foi preciso melhorar para 
entrar na faculdade, acelerei um bocadinho os motores e a coisa já… (pausa) 
tem uma vantagem, por ser uma escola estrangeira, saí de lá a falar quatro 
línguas e isso já não foi mau. 

H: Que línguas é que aprendeu? 
ISS: Além de Português, Francês, Alemão, Inglês e depois na faculdade jun-
tei-lhe o Italiano. 

H: Houve algum momento do seu percurso escolar que a tivesse mar-
cado? 
ISS: (Longa pausa) Hoje, olhando para trás, sim. Devia ter ido para o curso que 
eu queria e não para aquele que eu fui. Mais valia não ter perdido tempo, não 
é perder tempo, para já tem a ver com o percurso de vida. Quando cheguei ao 
fim do liceu, tinha investido numa área de desporto e a minha ideia era ser 
profissional de desporto, não correu bem. Fui operada, portanto voltei para 
trás e fui tirar um curso de que eu gostei, que me deu cultura, mas não é, hoje 
quando olho para trás, não era o que eu devia ter feito.

H: Que curso tirou, já agora?
ISS: Línguas estrangeiras aplicadas, mas hoje, se voltasse atrás, ia para di-
reito criminal.

P: Em relação à nossa cidade do Porto, quais são as características que 
mais aprecia?
ISS: A cozinha é boa… Come-se muito bem no Porto. O que eu conheço do Por-
to? Para além do centro… dos Arcos, que agora conheço os quatro Arcos (risos). 

H: A comida nos Arcos é sempre boa…
ISS: Não só. Conheço alguns restaurantes em que a comida também é muito 
boa. Já vim mais vezes ao Porto nestes últimos dois anos que nos outros 
anos todos. Eu jogava golfe, mas ficávamos na Estela.

O Arco tem uma 
caraterística especial
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Nunca desistam 
dos vossos 
objetivos

Num fim de tarde, descemos a rua do Heroísmo rumo à Associação Fios e Desafios. A coordenadora 
do programa (Re)começar esperava-nos para uma conversa sobre projetos e sonhos. É com sonhos e 
desafios que esta conversa se constrói.

Margarida: O que faz a Associação Fios e Desafios (FD)? Qual é o 
seu campo de atuação?
Ana Pimentel: A FD é uma associação que promove vários projetos, 
entre os quais o programa (Re)começar. Vou falar um pouco sobre os 
vários projetos que a FD tem. Neste momento, tem o projeto da RLIS, 
Rede Local de Intervenção Social, que abrange a freguesia do Bonfim e 
de Campanhã, dando apoio psicossocial a pessoas em situação de ca-
rência e vulnerabilidade social. Há um acordo entre a FD e a Segurança 
Social para promover um acompanhamento a pessoas e famílias que se 
encontrem nestas situações, que não beneficiem de RSI. As pessoas que 
não têm esse tipo de apoio são encaminhadas para a nossa instituição. 
Infelizmente, temos muitas pessoas nessa situação a vir pedir-nos ajuda, 
todo o tipo de ajuda que possam imaginar, desde pagar uma conta da luz, 
medicação, alimentação, alojamento, no fundo, as necessidades básicas. 

Temos o programa (Re)começar, do qual sou coordenadora, onde pres-
tamos apoio alimentar, em paralelo com intervenção feita à medida de 
cada família, com vista à sua autonomização. Isto quer dizer que, além de 
darmos bens alimentares, pretendemos trabalhar outras questões com 
esses agregados, que ajudem a autonomizá-los dos serviços e a deixar de 
necessitar do nosso apoio. Isto pode ser ao nível da saúde, do emprego, 
da educação e da habitação, ou das próprias dinâmicas familiares. Existe, 
ainda, o projeto SALTO i que pretende prevenir a violência e promover 
a igualdade de género, participação e cidadania, desde idades precoces. 
As atividades do projeto ocorrem maioritariamente nas escolas de 1.º e 
2.º ciclos, com crianças e jovens, mas também com pais, na tentativa de 
alargar este trabalho de sensibilização aos diversos contextos de vida 
das crianças. Por fim, temos também uma estrutura de atendimento a 
vítimas, na qual é feita intervenção com vítimas de violência doméstica. 

Entrevista a Ana Pimentel

Arco 2 na Associação Fios e Desafios com Ana Pimentel
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Lúcia Mara: Como surgiu a FD?
AP: A FD nasceu da necessidade de desenvolver respostas de intervenção 
comunitária que, de forma intencionalizada e integrada, promovessem 
efetivo apoio às pessoas e famílias nos seus processos de integração so-
cial e autonomização. 

M: Quais são os vossos desafios e dificuldades?
AP: Às vezes, queremos ajudar mais do que conseguimos, porque como a 
FD atende muitas pessoas, às vezes centenas delas, é difícil ajudar todos 
e a nossa maior dificuldade é ao nível de recursos logísticos, humanos e 
económicos. 

L: Quantas pessoas beneficiam da vossa ajuda?
AP: Neste momento, ajudamos certamente mais de 1000 agregados fa-
miliares.

L: Como consegue apoios para o projeto (Re)começar?
AP: Fomos à procura de parceiros, na freguesia, que nos doassem os ex-
cedentes alimentares dos seus estabelecimentos para depois distribuir-
mos pela população carenciada ao nível da alimentação. Paralelamente, é 
feito, com as famílias, um trabalho de capacitação e de empoderamento 
no sentido de melhorarem as suas condições de vida e autonomizarem-se 
dos serviços. 

M: Como surgiu esta parceria com o Arco Maior? O que tem vindo 
a ser feito através dessa parceria?
AP: A parceria com o Arco Maior surgiu através da junta de freguesia 
do Bonfim, que nos apresentou o professor André e nos convidou a ir à 
vossa escola, para divulgar o nosso programa. Soubemos que confecio-
navam as vossas refeições e que, por vezes, havia alguns excedentes. 
Passámos a ir lá buscá-los. Tínhamos também o objetivo de arranjar 
voluntários, neste caso, os alunos da escola Arco Maior, para terem 
oportunidade de experimentar, em contexto real, o que é ser voluntário 
e o que é ajudar as outras pessoas. Pensámos, também, noutras ativi-
dades como, por exemplo, o workshop de culinária para utentes com 
pouca experiência ao nível da confeção dos alimentos em conjunto com 
o formador de cozinha Pedro e alunos do Arco. Assim, as pessoas po-
diam aprender a cozinhar a alimentação do dia a dia, com os produtos 
mais básicos.

L: O que pensa que podia melhorar no campo da ajuda à comuni-
dade?
AP: Ainda há muita coisa a ser melhorada! Eu considero que o fundamen-
tal é todos os intervenientes, que pertencem a esta freguesia, conhecerem-

-se, conhecerem as respostas que cada um deles disponibiliza à comunida-
de e, para que não andemos todos a trabalhar as mesmas questões, fazer 
parcerias e unir esforços para ajudarmos de uma forma mais global que 
abranja todas as dimensões em que as pessoas precisam de ser ajudadas. 
E há muito a melhorar. Desde a constituição de sinergias a apoios mútuos 
entre as diversas instituições. 

M: Que mensagem gostaria de transmitir aos alunos do Arco 
Maior?
AP: Para nunca desistirem dos objetivos que vocês têm e, sobretudo, que 
encontrem o vosso dom, isto é, que vocês descubram o que vos realiza 
em termos profissionais e pessoais e que sigam esse caminho. Que nunca 
desistam dele. 

Projetos na Fios e Desafios 

Jardim da Associação (zona de convívio)
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Entre o DOP e a 
vontade de singrar 
na Restauração

Descemos das Virtudes e aguardámos no Largo de S. Domingos, para 
chegarmos à hora marcada. 

A pontualidade é a alma do negócio.

«Eu vivia aqui há uns anos e não era nada disto», comentava o professor 
António, com um fio de nostalgia a bailar na voz. 

Restaurantes e hotéis e hosteis e cafés e pensões e guest houses e quartos 
para alugar, uma e outra tasca e o DOP, onde nos esperava o chef Nuno 
Andrade.

Entrámos.

Visita ao Restaurante DOP dos formandos do Arco, nível EFA Secundário, 
João Rocha e Pedro Coelho e do formador António Teixeira.

Reportagem de Antero Afonso 

Sentámo-nos na mesa grande onde se pode almoçar ou jantar com vista 
para a confeção das sobremesas, debaixo de uma luz que, de tão intensa, 
dificultava a tomada de fotografias. Um rapaz repousava num banco ao 
lado, distribuindo o sono por ambos os olhos.

«Aos 17 anos fui para os Açores, com vontade de fazer o curso de Engenharia 
Zootécnica», começou por afirmar o chef. «Muito tempo livre, muito es-
paço para preencher, muitas festas. Eu, de cozinha, sabia zero, mas pelo 
contexto fui experimentando uma coisa ou outra e os amigos foram dizendo 
que gostavam, foram insistindo nos elogios e foi dessa forma que nasceu o 
meu gosto por cozinha.»

Algo surpreendidos, o João Rocha e o Pedro Coelho olharam-se e pergunta-
ram, quase em uníssono, se tinha entrado de imediato no DOP. A resposta 

Arco 1 com o Chef Nuno Andrade no restaurante DOP
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foi, de novo, inesperada. «Os primeiros quatro ou cinco anos foram a traba-
lhar com Frangos do Campo, acompanhados de cursos de Cozinha de curta 
duração e da reflexão sobre o que queria fazer da vida». Após uma pausa 
breve, em que quase não houve tempo para uma nova questão, acrescen- quase não houve tempo para uma nova questão, acrescen-
tou «a Cozinha, como profissão, surgiu então no horizonte das minhas deci-
sões e decidi tirar um curso superior de Restauração e Catering».

E, então, como surgiu o DOP nesse processo? inquiriu o Pedro.

«O apelo do DOP surgiu num contexto em que eu tinha de avaliar entre ren-
dimento e oportunidade. Decidi optar por ganhar menos, mas avançar com 
a oportunidade que me era oferecida. Iniciei aqui, fui fazer um período de 
tempo, a convite do chef Rui Paula à Casa de Chá da Boa Nova e regressei ao 
DOP, onde permaneci até hoje.»

O João quis saber sobre a vontade do chef de lutar por uma estrela 
Michelin e a resposta não se fez esperar «Não é um objetivo que eu per-
siga. Na Casa de Chá da Boa Nova, admito que isso é um objetivo, mas aqui 
não. Uma estrela Michelin exige um investimento muito elevado e o retor-
no pode não ser o esperado. Nós, aqui no DOP, já temos poucos clientes 
portugueses e com uma estrela Michelin ainda teríamos menos. A estrela 
Michelin, além do investimento e do rigor, não permite falhas. Acho que o 
DOC poderia concorrer, mas aqui o DOP, não».

A conversa fluía e as perguntas iam passando, alternadamente, pelo João 
e pelo Pedro, enquanto o professor António ansiava pela sua vez. Era di-
fícil conter a ânsia de intervir. A pergunta sobre os níveis de frequência 
teve uma abordagem faseada «Há um calendário da Restauração: novem-
bro, mês em que estamos, até meados de dezembro é época baixa. Sobe no 
período do Natal e volta a descer em janeiro, fevereiro e março. Depois volta 
a subir e atinge o seu apogeu no período da Páscoa e nos meses seguintes.»

A questão seguinte referia-se à organização e distribuição de tarefas na 
Cozinha. «Há três grandes secções: entradas (frias e quentes); os pratos 
principais (carnes, peixes – frescos e congelados) e sobremesas. E, logo 
de seguida, «O peixe é fornecido diariamente e vem de fornecedores de 
Matosinhos ou do Algarve. A mercearia mais grossa tem fornecimento se-
manal, numa gestão que equilibra disponibilidade do produto e capacidade 
de armazenamento.»

Finalmente, o professor António colocou uma questão, procurando saber 
se existia uma relação entre a temperatura e a qualidade dos alimentos, 
quer no caso da congelação, quer na cozedura.

«Nós realizamos a congelação em vácuo. Confeção a baixa temperatura 
(conforme as situações) para carnes – Cachaço de Porco, Lombo de Javali e 
Pá de Cordeiro. Fazemos uma sequência: marinar, corar, embalar com mo-
lho e selar em vácuo para garantir higiene e qualidade. Há um abatedor de 
temperatura, a máquina de vácuo e, muito importante, as estimativas para 
realizarmos o trabalho de seccionar os produtos. Por exemplo, sabemos que 
12 kg de Pá de Cordeiro fornecem 50 doses. Guardar no frio é com a tempe-
ratura entre zero e dois graus, com água.» 

E, sobre a importância do chef Rui Paula, disse: «A sua participação é 
fundamental, porque é muito qualificada. Começa na elaboração da carta, 
continua no controlo de qualidade, com a prova e culmina na experiência e 
no saber acumulados. É uma participação muito importante. Tão importante 
que, sem ela, nada disto seria possível».

Sobre as suas preferências gastronómicas, foi perentório: «Gosto de ca-
brito, à moda da minha avó!» e, perante a surpresa dos nossos alunos, 
acrescentou «E gosto do polvo com batata doce, pimentos e azeitonas, aqui 
no DOP. É muito bom! Ou o arroz de lavagante!»

«E o preço?» inquiriram, à vez, o João e o Pedro.

«O preço é um fator muito subjetivo. Entram diversos fatores na sua deter-
minação, desde o custo das matérias-primas, aos níveis de desperdício e à 
exigência de frescura.»

Finalmente, pediram-lhe que apresentasse uma conclusão, no género de 
conselho, para quem quer abraçar esta profissão. O chef Nuno não se fez 
rogado:

«É uma profissão muito exigente, que exige uma entrega muito grande e a 
tempo inteiro. É preciso saber lidar com pessoas e gerir recursos humanos. 
Se querem enveredar por esta profissão, atirem-se com denodo e preparem-
-se para trabalhar muito. A recompensa vem no fim. Se vier. Em regra, os 
melhores conseguem ter sucesso.»

Alunos do Arco 1 com Colher Dourada, certificado de excelência

“Se querem 
enveredar por 
esta profissão, 
atirem--se com 
denodo e 
preparem-se para 
trabalhar muito.
A recompensa 
vem no fim.”
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Um Projeto que 
nasceu a pedalar

À medida que o Rui ia falando, eu ia registando. Ele olhava desconfiado 
e surpreendido por verificar que o que eu escrevia era uma forma 
sofisticada de colocar no papel o que ele me dizia. 

Ao cabo de uma conversa agradável e sem pressa tínhamos o primeiro de 
muitos documentos que teríamos de produzir.

Durante alguns dias, trabalhámos o primeiro esqueleto, conversando com 
os formadores das diferentes áreas disciplinares (o que se viria a tornar 
muitíssimo importante, em contributos complementares de intervenção 
das várias áreas do conhecimento).

Seguiu-se o trabalho prático, que conduziu a um primeiro registo foto-
gráfico.

A Matemática com raios e diâmetros, o número pi e quejandos; a Lingua-
gem e Comunicação com a descrição minuciosa de cada peça, a capacida-
de de transformar ideias em textos, de contar histórias «se eu fosse uma 
bicicleta», de sistematizar um glossário sobre o nosso objeto de trabalho, 
motivar para a leitura «Somos 99%»; a Língua Estrangeira, servindo de 
suporte à exposição bilingue (títulos e texto do projeto); a Cidadania e as 
Artes, dando corpo e sentido à noção de ser ciclista e expositor, apren-
diz e produtor; as TIC ao serviço da sistematização das aprendizagens, 
criando um veículo de explicação qualificada ao trabalho realizado. Todos 
concorreram para que a primeira fase do trabalho se tenha concluído no 
prazo previsto.

Agora vamos dar início à segunda fase, tendo no horizonte a «história da 
bicicleta» e a homenagem a alguns dos mais ilustres ciclistas, com Joaquim 
Agostinho à cabeça (a questão da prevenção será mesmo denotativa). No 
final, teremos a bicicleta em todo o seu esplendor e o Rui a dar-lhe uso, 
provavelmente, com o certificado de 9.º ano para mostrar à mãe.

Não perca o próximo capítulo, porque este já se encontra vencido. Obri-
gado, Rui Pereira.

-  E se fizéssemos um projeto em que as aprendizagens girassem em torno da 
bicicleta? – atirei de chofre, mas com voz tranquila.

-  Isso seria excelente, mas não estou a ver como…– respondeu, com vagar, 
arrastado na voz.

- O que eras capaz de fazer com uma bicicleta? – inquiri, curioso.

As palavras saíram com fluência, porque as ideias estavam todas na sua 
cabeça: a descrição das peças; as avarias e os consertos: o retirar e o 
colocar; as funções de cada peça e os sistemas que as compunham; his-
tórias associadas às coisas que ia descrevendo; experiências vividas e 
relatos de casos conhecidos ou de que ouvira falar…Um manancial de 
informação e um tremendo rol de possibilidades, para darmos corpo a 
um projeto educativo individual.

-  Temos muita matéria-prima e podemos dividir o nosso plano em duas par-
tes: uma, que consiste num programa de desmontagem da bicicleta e uma 
segunda fase em que partimos para a montagem do nosso velocípede, de-
pois de recuperarmos e expormos o que vamos fazendo…– adiantei eu, 
verdadeiramente entusiasmado.

-  Espere aí – interrompeu-me ele, calmamente – E onde é que temos a bici-
cleta? – e, com ironia, – Parece-me que nos estamos a esquecer do mais 
importante – e, acrescentou, sarcástico – Não é verdade?

Liguei a um amigo, a que chamo N.P, que me tinha falado na hipótese de 
me ceder uma bicicleta velha que estava a ocupar lugar na garagem e sem 
serventia, a precisar de mimo e a oferta foi concretizada, com a indicação 
explícita de que não era para devolver!

-  Já temos o que dizes ser o mais importante! Vamos, então, ao mais fácil? – e 
sorri, perante o ar decidido com que o vi querer deitar mãos à obra.

Tímido, indeciso e pensativo. Tem paixão por 
bicicletas. Estudar não o fascina, não o motiva. 
Mas tem paixão por bicicletas. Desde pequenino. 
Há 13 anos, para ser mais preciso, porque tinha 
sete quando descobriu esta paixão.

Bicicleta desmontada

Projeto individual sobre a bicicleta

Antero Afonso
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No dia 29 de novembro, pelas 10h30, um grupo de alunos do Arco Maior 2 
foi visitar o Museu do Futebol Clube do Porto e o respetivo estádio. 

Os alunos entraram entusiasticamente na loja do Dragão, enquanto 
aguardavam a vinda do guia, o Vítor.

Inicialmente, a visita decorreu no estádio de futebol. Foram dadas várias 
informações, entre as quais o processo utilizado para aumentar a velo-
cidade de crescimento do relvado. Durante o dia e a noite, o relvado é 
submetido a um conjunto de lâmpadas, que substituem a luz solar, per-
mitindo que a relva cresça continuamente. 

Os alunos subiram à tribuna presidencial onde tiveram oportunidade de 
ocupar a cadeira número 22 da primeira fila, pertencente ao Presidente 
do Clube, o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa. No acesso a este espaço, 

puderam contemplar uma bela escultura em madeira, de Alberto Carnei-
ro, onde estava representado um V de vitória e as chamas do Dragão que 
simbolizam a força do clube. 

Seguiu-se a passagem pelo balneário da equipa adversária que contém 
um jacuzzi e uma sala de massagens. À saída do balneário estava escrita 
a seguinte mensagem: “Se treinas mal e te preparaste mal, estás prepa-
rado para falhar”.

Ao som do hino da champions league, os alunos entraram no estádio 
pelo túnel de acesso ao relvado e sentaram-se nas cadeiras dos jogadores 
suplentes. 

Já no museu, eram várias as taças distribuídas por todo o lado, uma delas 
sobressaía pelo seu tamanho – a taça Arsenal.

Havia também em exposição os vários equipamentos usados ao longo dos 
anos e a evolução do símbolo do clube.

Todos entraram na réplica do autocarro que transporta os jogadores du-
rante os festejos das diversas vitórias do clube.

A visita terminou com um filme a que os alunos assistiram sentados nos 
bancos do antigo estádio das Antas.

Todos trouxeram, como recordação, o bilhete de entrada.

No dia 25 de outubro, os alunos da turma mista do Arco Maior 2 foram 
visitar o parque biológico de Avintes, deslocando-se para a referida visita 
numa carrinha fornecida pela escola.

Esta visita teve como função aprofundar o estudo de várias espécies de 
animais e plantas, que vivem no parque, em estado selvagem. Neste par-
que, há também um centro de recuperação de animais selvagens e um vi-
veiro de plantas que são usadas nos espaços verdes públicos do concelho 
de Gaia, assunto já abordado na disciplina de Homem e Ambiente.

Os alunos preencheram uma ficha de trabalho que visava sistematizar as 
observações efetuadas e os conhecimentos aprendidos.

No dia 25 de outubro, os alunos do 9º ano do Arco Maior 2 visitaram a 
redação do Jornal de Notícias, com o objetivo de recolher informações 
sobre o funcionamento e o dia a dia de um jornal diário.

Quando chegaram às instalações, foram recebidos pela senhora Carla As-
censão que os encaminhou para a redação do referido jornal. Seguida-
mente, foram conduzidos numa visita pela subdiretora do JN, Inês Cardo-
so, que prestou vários esclarecimentos sobre a elaboração de um jornal, 
as várias fontes de informação para o conteúdo das notícias, o número 
de profissionais e as diferentes áreas de trabalho para a concretização de 
um jornal com as caraterísticas do JN.

O Arco visita o Museu  
e Estádio do Dragão

Turma Mista visita parque 
biológico de Avintes

Alunos do Arco 
invadem JN

Iara Gonçalves e Marlene Fernandes

Diogo Lopes Cláudio Garrido e Miguel Lopes

Arco 2 no Estádio do Dragão

Arco 2 no Parque Biológico de Gaia Arco 2 no Jornal de Notícias

Entrevista aos “craques”
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Os alunos do Arco Maior 2 fizeram um treino militar, no Museu Militar 
do Porto, no dia 10 de janeiro de 2019, orientado pelo primeiro cabo Diogo 
Lopes.

Os alunos das duas turmas realizaram diferentes atividades orientadas 
pelo referido cabo, nomeadamente flexões, abdominais, parada militar e 
rastejamento.

Além disso, foram explicadas algumas regras de funcionamento das ati-
vidades propostas, como por exemplo respeitar as ordens dadas, não in-
terromper o instrutor, ter espírito de grupo e colaborar com todos os 
elementos de forma a conseguir os objetivos propostos.

Por fim, houve ainda a possibilidade de visitar a maior coleção de solda-
dinhos de chumbo em Portugal e algumas armas utilizadas em batalhas.

DEPOIMENTOS DE ALUNOS

“Adorei! Foi uma boa experiência, porque tivemos a oportunidade de co-
nhecer um pouco do que fazem os soldados no seu dia a dia.”

Margarida Neto

“Gostei imenso de aprender a marchar. Foi uma excelente experiência e 
uma boa oportunidade de contactar com as regras para um bom desem-
penho no grupo.”

Iara Gonçalves

“Gostei muito da visita de estudo, orientada pelo cabo Diogo Lopes. Deu-
-nos um pouco do exercício que podemos fazer na recruta. É um exemplo 
para alguns de nós pelo que disse sobre o passado dele. No meu caso, 
incentivou-me a pôr a tropa como um dos meus objetivos.
Gostei das atividades que fez, dos conselhos que deu e da experiência de 
vida que ele já tem.
Aconselho todos a visitar o museu e, quem tiver a sorte de ser “o aluno 
do dia”, que aproveite e “ponha os amigos a encher!”

Diogo Freitas

O edifício principal do Museu Militar do Porto, que hoje alberga parte das 
coleções do Museu, foi inicialmente concebido para habitação familiar, 
nos finais do séc. XIX. No entanto, as funções que lhe foram atribuídas 
pelo Estado Novo, como delegação da PIDE-DGS, marcaram profundamen-
te as vivências da população do Porto, durante grande parte do séc. XX.

Em 1971, foi nomeado como delegado do Museu Militar, o Major Médico 
Francisco Fernandes Figueira, que desencadeou um conjunto de ações de-
terminantes para a efetiva criação de um museu militar no Porto, tendo 
sido, no começo de 1973, inaugurada uma exposição permanente que, no 
entanto, apenas era visitada por militares e algumas entidades oficiais.

A 21 de março de 1980, o Museu foi inaugurado pelo então Presidente da 
República, General Ramalho Eanes.

Um treino militar para os 
alunos do Arco Maior

Museu Militar

Filipe Pedro

Catarina Fonseca

O Museu Militar

Arco 2 em treino militar

“Recrutas” do Arco 2

Exercícios militares
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No dia 5 de dezembro de 2018, comemorou-se o dia da gastronomia lo-
cal. Alunos voluntários integraram a equipa responsável pela organização 
deste evento, supervisionada pelo professor de cozinha Pedro Simões e 
pela coordenação do Arco – polo 2. Contou-se com a presença do chef 
Armando Silva, Confeitaria das Trinas, Guimarães, que fez uma breve 
apresentação sobre gastronomia tradicional.

A Equipa de Confeção (Diogo Pereira, Cristiana Freitas e Hugo Rodrigues) 
foi responsável por fazer as fichas técnicas, a lista de compras e a confe-
ção das receitas escolhidas para apresentar no evento.

A Equipa de pesquisa, constituída pela Vânia, Igor, Luís e Hugo, desenvol-
veu um trabalho teórico que seguidamente irá ser apresentado de uma 
forma sucinta: a gastronomia entre o Douro Litoral e Minho tem muito 
em comum. Quando se fala de gastronomia da região é imperativo falar 
de algumas receitas emblemáticas, entre as quais se destacam, pela sua 

Hugo Rodrigues, Igor Rodrigues, Luís Gomes, Pedro Simões e Vânia Martins

Viagem aos Sabores 
da Gastronomia Local

tradição histórica, tripas à moda do Porto, bacalhau à Gomes de Sá, fran-
cesinha, bolinhos de bacalhau, caldo verde, broa de milho, cabrito assado, 
rojões, bifanas à moda do Porto, pão de ló, papos de anjo e diversos pu-
dins aromatizados com vinho do Porto.

Da nossa região, destacamos, também, a “broa de milho”, sendo ela con-
siderada o pão do Norte, feita basicamente de milho, com mais ou menos 
centeio. Este tipo de pão é utilizado como acompanhamento de sardi-
nhas, de pratos de bacalhau ou de caldo verde. 

De salientar, ainda, as papas de sarrabulho, diversos pratos de bacalhau, 
variadíssimas receitas com carne de porco e de doçaria conventual.

Futuramente, pretende-se replicar este tipo de conceito, envolvendo pra-
tos típicos de outras regiões, nomeadamente, aquelas em que alunos ma-
triculados neste Arco têm as suas raízes familiares.

 Roteiro Gastronómico

Chef Armando Silva no Arco 2Na cozinha do Arco 2



“No poupar é que está o ganho”

“Grão a grão enche a galinha o papo”

“Mais vale poupar no princípio que no fim”

“Poupar enquanto há; não havendo, poupado está”

“Quem guarda tem”
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Entrámos no Arco em setembro e a nossa primeira aula foi jardinagem. 
Iniciámos a nossa atividade com a limpeza do espaço.

Ao longo destes meses, na nossa horta-bio, plantámos e semeámos diver-
sas plantas aromáticas e hortícolas. Dentro da horticultura, cultivámos 
diversas variedades de couves (penca, galega), repolho, brócolos, nabo 
greleiro, alfaces, beterraba, alho francês, cebola, batatas (batata-doce), 
ervilhas, entre outras e, na fruticultura, macieira e pequenos frutos, tais 
como morangos.

As nossas flores, hortícolas e ervas 
aromáticas foram cuidadas e trata-
das, para podermos levar a natureza 
para a nossa cozinha. As nossas re-
feições tornaram-se mais saudáveis, 
saborosas e perfumadas.

Na nossa horta-bio também apren-
demos a cultivar hortícolas oriundas 
de outros países que, neste momen-
to, começam a fazer parte da nossa 
alimentação, como, por exemplo, a 
batata-doce.

BI DA BATATA-DOCE

Nome comum: Batata-doce Nome cientí-
fico: Ipomoea-batatas

A batata-doce (Ipomoea batatas), tam-
bém chamada batata-da-terra, é uma 
planta da família das Convolvulaceae, da 
ordem das Solanales, a mesma da batata, 
do tomate e das pimentas. Originária dos 
Andes, espalhou-se pelas regiões tropi-
cais e subtropicais do planeta.

 Caraterísticas: A batata-doce é uma 
hortaliça tuberculosa, originária da Amé-
rica do Sul.
Variedades indicadas: Existem culturas 

de batata-doce com película externa branca, rosada ou avermelhada e coloração da 
polpa de cor branca, amarela ou creme. Os solos arenosos facilitam o crescimento 
lateral das raízes, evitando a formação de batatas tortas ou dobradas; além disso, 
facilitam a sua colheita. Assim, a batata-doce é considerada uma cultura resisten-
te, pois cresce em solos pobres e degradados.
Colheita: A colheita pode ser feita com a enxada, evitando-se ferimentos às batatas.
Principais pragas/doenças: é uma planta rústica e, por isso, não apresenta 
problemas com pragas e doenças. No entanto, podemos verificar alguns problemas 
com pragas, que atacam as batatas, mas que podem ser controlados pela rotação 
de cultura e o equilíbrio ecológico no solo, além da manutenção de corredores 
de refúgio na área, por exemplo. Outras medidas preventivas são: evitar solos 
contaminados por nematódeos e selecionar, em viveiro, o material para plantação.
Rotação de cultura: A rotação de culturas é indispensável para evitar queda 
acentuada na produção e qualidade dos tubérculos, não devendo ser cultivada du-
rante dois ou três anos no mesmo local.
Usos: Tem muitas aplicações na culinária doméstica, na elaboração tanto de pra-
tos salgados como de doces e aperitivos. As folhas e rebentos da batata-doce são 
comestíveis após cozedura breve. Saborosas e nutritivas, constituem uma verdura 
de produção fácil e abundante. Na alimentação animal é uma componente para 
rações de bovinos e suínos.
Ciclo de produção: de 90 a 150 dias. 

Os alunos e professores do Arco Maior 3 desenvolveram, durante o pri-
meiro período, o projeto educativo denominado “No Arco, Poupa-te Pou-
pando! “

Neste projeto, participaram as disciplinas de Português, Inglês, Matemá-
tica e Ciências Sociais. Foram feitas diversas atividades, nomeadamente: 
a elaboração de mealheiros, a recolha de provérbios populares relaciona-
dos com o tema, a elaboração dos 10 mandamentos da poupança, a sua 
tradução para língua inglesa e a utilização de simuladores no site www.
todoscontam.pt.

O projeto teve como objetivos: incluir os hábitos de poupança no dia a dia 
dos alunos e no próprio Arco Maior; transmissão desses hábitos às famí-ão desses hábitos às famí- desses hábitos às famí-
lias; evitar compras desnecessárias; perceber como podemos aproveitar 
as promoções, sabendo escolher os produtos, os locais e as melhores 
alturas para comprar.

Dia Mundial da Poupança

O Dia Mundial da Poupança, celebrado a 31 de outubro, foi criado com 
o propósito de alertar os consumidores para a necessidade de controlar 
gastos e de amealhar alguma liquidez, de forma a evitar situações de 
sobre-endividamento.

A ideia de criar uma data especial para promover a noção de poupança 
surgiu em outubro de 1924, durante o primeiro Congresso Internacional de 
Economia, que aconteceu em Milão. Assim, após esta data, todos os anos 
são organizadas diferentes atividades, naquele dia, em todos os países.

Poupança em tempos de crise

A população portuguesa declarou que não faz qualquer tipo de poupança 
diária, semanal, mensal ou anual. Em outubro de 2015, tinham chegado 
à DECO 26.035 pedidos de famílias sobre-endividadas. Contudo, alguns 
estudos mostram que é em períodos de crise que se registam os maiores 
índices de poupança. Empresas e famílias fazem esforços para reduzir 
custos e conseguir poupar.

Para auxiliar e facilitar a poupança, existem cada vez mais ferramentas 
e técnicas, fornecidas por entidades bancárias, governos e economistas. 
Para ajudar, existem várias aplicações financeiras gratuitas que podem 
ser instaladas em qualquer smartphone. Na internet encontra também vá-
rios sites destinados à poupança.

www.todoscontam.pt  www.boonzi.pt
www.contaspoupanca.pt  APP Yupee

Os ditados sobre poupança transportam sabedoria económica de geração 
em geração. Poupar dinheiro é uma forma de preparar o futuro. Para 
estimular a formação de poupança, podes decorar estes provérbios po-
pulares e dizer mentalmente os mesmos a ti próprio, em momentos de 
tentação consumista.

Do jardim 
para a cozinha

No Arco, 
Poupa-te 
Poupando

Turmas 2º e 3º ciclos Arco Maior 3

Bruno Albuquerque

Lúcia Mara 

Turma 2º e 3º ciclos Arco Maior 3

Marta Deodato, Arco 3
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Follow these rules for saving money and you will see that your finances 
will be more balanced.

Here we leave some tips that you could use daily to improve your finan-
cial life. At home, in Arco, at work, in your journeys and in your leisure 
time. You can do anything you need and wish by spending less. All you 
have to do is following these 10 rules for saving:

1.  Do a budget – write down your incomes (allowances) and your fixed 
expenses. Then you will know how much you have to spend.

2.  Reserve some aside – the creation of an emergency fund is consid-
ered a gold rule for saving. When you receive the money, put some 
aside. You can need it at any moment.

3.  Buy only what you need – don’t give away to luxuries and desires. Go 
shopping with a list to buy only what you need.

4.  Do price research and simulate – in the catalogs that arrive at your 
home or when you are using the internet, search for the best prices for 
what you want to buy.

5.  Do your meals at home – when you eat outside, you will be paying 
more for the same food, which you can consume at home, because the 
taxes are higher.

10 rules for saving  
in Arco Maior
João Miguel, Rute Miranda e turma do 2º e 3º ciclo Arco Maior 3

6.  Use public transports, bicycle or walk – you 
will save on fuels and in maintenance. At the 
same time, you will be contributing to a better 
environment.

7.  Plant your own vegetables and/or fruits – In 
Arco Maior dedicate yourself to gardening and, if 
you have a place to do it at home, choose to plant 
some products for self-consume. If you live in an 
apartment there are places that give/rent land where you can plant 
your products.

8.  Sell what you don’t use – If you don’t use it, it does nothing to your 
life. You can find people who are interested in your things and make 
some euros to invest in something else.

9.  Reuse – A lot of the stuff you have at home can be reused. In Arco 
Maior, reuse the draft paper or print on the other side. Change the 
decoration by making the objects that you don’t use or recycle ma-
terials. In your clothes, enjoy what you don’t wear by making a dif-
ferent look.

10.  Buy in outlets or time of sale - Especially clothes and footwear, buy 
in the times of sale because they are cheaper. If you need something 
that you can’t wait for this time, search it in outlet places.

Arco Maior no projeto Erasmus+,  
alargando horizontes 

Um grupo de três alunos e dois professores do polo 4 do Arco Maior parti-
ciparam, entre os dias 13 e 19 de novembro, num intercâmbio entre escolas 
europeias participantes no projeto Erasmus+, realizado na cidade de Ora-
dea, na Roménia, sobre o tema da inclusão.

O grupo foi liderado pela coordenadora Teresa Diogo, que foi acompanha-
da pela professora Isabel Perestrelo e pelos alunos Beatriz Silva, Diogo 
Correia e Jéssica Martins. Os trabalhos contaram com a participação de 
alunos e professores de vários países: Roménia, Portugal, Itália, Croácia, 
Inglaterra e República Checa. Haverá seis momentos de mobilidade dos 
professores e estudantes, um em cada país. O próximo intercâmbio de-
correrá na ilha italiana da Sardenha. 

O tema do projeto é a inclusão, embora as sessões de trabalho sejam 
diferentes em cada país, elas respeitam o lema “Walking in the shoes 
of others” que convida os participantes a ver o mundo na perspetiva do 
outro. As escolas selecionam os alunos entre os elementos que estejam 
em situação de exclusão.

Durante o intercâmbio, os alunos são hospedados em casa de uma família 
do país que os acolhe, tendo assim oportunidade de conviver e conhecer 
os costumes de outros povos. 

Os alunos participam em vários workshops sobre o tema do projeto. Os 
alunos portugueses fizeram duas apresentações em Inglês, uma sobre o 
projeto Arco Maior, outra sobre o que se considera Inclusão/Exclusão. 

André Alves e Diogo Pereira

continua pág. seguinte

Bruno Albuquerque, Arco 3

Arco 4 na Roménia
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O Arco Maior 4 iniciou este ano letivo uma nova área de formação – 
Serviço de Mesa e Bar  – com os alunos do PIEF do 3º ciclo.

Esta formação tem como objetivo dotar os jovens de competências 
técnicas na área do Serviço de Mesa, Bar e Cafetaria.

Os jovens são desafiados a pôr mãos ao trabalho nas aulas práticas, 
simulando a realidade.

A abertura do Restaurante Pedagógico está programada para o mês 
de janeiro e irá promover um contexto favorável para a aquisição de 
experiência em contexto real, assim como desenvolver a articulação da 
disciplina de cozinha com a de serviços mesa e bar.

O futuro 
à mesa
Susana Martins e Teresa Diogo

Ao longo da semana, todos puderam visitar vários pontos de interesse 
turístico: as grutas da Caverna do Urso; o parque aquático de Oradea, o 
centro histórico de Oradea e a cidade de Budapeste.

DEPOIMENTOS DE ALUNOS

“Foi uma experiência única! Fomos à Roménia e à Hungria.”
“Nesta viagem, aprendi a não fazer juízos precipitados.”
“Muitas palavras de romeno são parecidas com o português, por exemplo, a 
palavra “Eu” é igual.”

Beatriz Silva

Continuação 

“Aprendi coisas novas, gostei muito de lá estar.”
“Comunicava em outras línguas, muitas vezes utilizava o Google Tradutor.”
“Gostava de ir ao encontro em Itália.”

Jéssica Martins

“Estivemos lá uma semana.”
“Fizemos trabalhos de grupo sobre o racismo e sobre bullying.”
“As pessoas eram muito simpáticas, toda a gente foi muito hospitaleira.”

Daniel Correia

Alunos do projeto Erasmus+

Mesa e Bar no Arco 4
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O Centro Comercial Stop, construído nos anos 80 do século XX, foi o segun-
do centro comercial a ser construído na cidade do Porto, tendo uma área 
de 6000 m2 distribuída por 6 pisos. Com a construção de outros centros 
comerciais na periferia da cidade, durante os anos 90, o Centro passou 
por uma fase de quase abandono, vendo muitos dos espaços comerciais a 
serem encerrados, transformando-se num local de conflitos e de tráfico.

No final dos anos 90, uma banda alugou uma loja para a transformar 
numa sala de ensaio. Foi o primeiro passo para que, ao longo do novo 
século, num movimento informal, o espaço passasse a ser ocupado por 
muitos outros músicos, que aí construíram as suas salas de ensaio e es-
túdios de gravação. A variedade de estilos musicais existente no STOP é 

Reportagem de Cláudio Garrido e Sara Nogueira

relevante, desde a música tradicional ao heavy metal, passando pelo hip 
hop, rock e jazz.

Manel Cruz, um dos músicos com estúdio de gravação no Stop, no qual 
gravou o seu último trabalho discográfico, refere que o processo de lega-
lização em curso depende das normas de segurança do espaço e a Câmara 
Municipal tem sido uma facilitadora em todo o processo.

Após a visita ao estúdio do referido músico e perante a curiosidade dos 
alunos, ponderou-se uma parceria entre este e o Arco Maior, durante 
a qual seria realizada a sonorização de uma curta-metragem idealizada 
pelos formandos, no âmbito de um futuro projeto.

Estúdio de Manuel Cruz

STOP  
não é para parar 
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Um lugar para 
AbP no Arco Maior 

No Arco Maior, temos vindo a desenvolver um trabalho sustentado na 
Aprendizagem Baseada em Projetos (AbP), como forma de envolver 
os formandos na construção do saber. Um trabalho fundamental para 
fortalecer habilidades e para o reconhecimento das aptidões de cada um 
dos jovens com quem trabalhamos. 

Neste contexto, onde os conceitos de colaboração e partilha são elementos 
chave da aprendizagem, o espaço assume um papel muito relevante. Na 
relação entre a «sala de aula» e a prática formativa, é essencial que se 
construa um ambiente de aprendizagem em que o formando se sinta 
motivado a aprender, participando do processo e, acima de tudo, que se 
aperceba da real mobilização dos conteúdos que são trabalhados em cada 
área disciplinar.

O desafio a que nos propusemos, no início das atividades deste ano 
letivo, foi o de organizar uma “sala de trabalho de projeto”, um espaço 
constituído por diferentes zonas de trabalho para «investigar», «criar», 
«interagir», «colaborar», «desenvolver» e «apresentar», cada uma 
delas com equipamentos específicos e materiais que proporcionem aos 
formandos a experimentação, favorecendo a criatividade e a autonomia. 

Um lugar que possibilite a realização de projetos planeados, articulados e 
desenvolvidos com as diferentes áreas disciplinares.

Na segunda quinzena do mês de setembro, organizaram-se os grupos de 
trabalho e os formandos João Rocha, Rui Pereira e Bruno Camões puseram 
mãos à obra e deram largas à imaginação. 

A sala foi dividida em zonas de espaço aberto, de forma a provocar a 
partilha de informação e de conhecimentos entre formandos, e outras 
para facilitar o convívio e a criação do espírito de grupo. 

Foram criadas várias zonas: uma área de pintura de «cavaletes», 
improvisados com velhos estiradores; outra com bancos para trabalhos 
de escultura em barro; uma outra com mesas para desenho e pintura e 
uma quarta para trabalhar tapeçaria ou costura. 

A delimitar alguns daqueles espaços foram colocados placards expositores 
construídos pelos formandos, com aproveitamento de estruturas de portas 
e janelas provenientes de demolições antigas. Decapar a tinta dessas 
portas foi uma tarefa demorada e difícil, tendo sido necessário recorrer a 
máquinas rebarbadoras, mas, no final, o resultado foi muito compensador. 

Desde a inauguração, em outubro, foi agradável constatar como o espaço 
provoca, permite e facilita a experimentação, as aprendizagens e as 
metodologias que identificam o modo de trabalhar no Arco Maior. 

Esta sala constitui um ambiente educativo aliciante, que privilegia 
e potencia a ação dos formandos, favorecendo o seu envolvimento na 
construção individual e coletiva do conhecimento, proporcionado um 
contexto favorável ao desenvolvimento das suas competências e ao seu 
crescimento como pessoas.

Dado o primeiro passo, resta-nos percorrer os caminhos abertos com 
esta nova ferramenta.

Alexandra Lima e Isabel Lagarto

Montagem da sala de projeto no Arco 1
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O Natal é a celebração de um encontro maior entre Deus e a humanidade, 
expresso no rosto de um menino que nasceu pobre. Esse menino veio 
dizer-nos que é o amor que nos salva e que é dando-nos aos outros que 
somos verdadeiramente humanos, sobretudo dando a nossa vida àqueles 
que menos têm, menos sabem, menos podem, que mais excluídos estão 
do acesso aos benefícios sociais. No Arco Maior, o que mais nos inspira é 
o amor, a entrega a cada jovem que foi excluído ou saiu das escolas, reer-
guendo vidas que correm riscos de se desorientarem em definitivo, sob o 
signo da autonomia e da responsabilidade. O Natal é, pois, uma festa que 
celebramos com muita alegria. É a festa que mais se aproxima do nosso 
modo de proceder, de ser “escola” e de fazer educação.

Natal no Arco
Uma celebração  
de humanidade
Joaquim Azevedo

Em fevereiro, vai realizar-se uma 
exposição dos trabalhos dos for-
mandos do Arco Maior, Básico e Se-
cundário polo 1. 

São fragmentos do nosso conheci-
mento, ilustrações simples do nos-
so percurso, apontamentos singe-
los dos resultados a que chegámos. 
Há vida atrás de cada rosto, há tra-

balho no interior de cada objeto, há 
pedaços de apoquentação em cada 
etapa vencida. Há um Arco expos-Há um Arco expos-
to que é Maior porque nele cabem 
todos e porque, para todos, há uma 

oportunidade de o frequentar, de o 
erguer, de, no cimo dele, se afirmar.
Todos diferentes, todos iguais, to-
dos diferentes porque todos iguais.
Não percas.

Jantar de Natal de professores do Arco

Lanche de Natal, Arco 1

Almoço de Natal, Arco 2

Almoço de Natal, Arco 4

Almoço de Natal, Arco 3

VAI ACONTECER
EXPO ARCO
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Haja respeito

Editorial

Tu vais ficar bem, bem, bem!

Tudo tem um propósito, na vida
tudo, tudo tem um propósito

Por isso, tu nunca confundas o
amor com esse ódio

Quem te ama não bate e nem te
insulta, apenas apoia e cuida
….
Porque nada justifica uma agressão.
….
Só tens de manter a cabeça erguida.

Problemas são gigantes, também 
vais aprender a sê-lo,

Basta teres coragem, para te 
elevares acima deles, 

Mesmo que por vezes pareça, nunca
estarás só, 

Há sempre alguém pronto a ouvir a 
tua voz. 

Excerto da letra da música Ficar Bem, Jimmy P

À conversa com Jimmy P

Na continuidade do envolvimento dos alunos do Arco Maior – polo 2, 
no Projeto “Livres e Iguais”, o Externato Santa Clara convidou duas das 
jovens que participaram no referido Projeto a estarem presentes na apre-
sentação de um outro Projeto com o título “Amar-te e Respeitar-te”, da 
autoria do músico JIMMY P.

Assim, no dia 6 de dezembro de 2018, as alunas Iara Gonçalves e Estre-
la Monteiro estiveram à conversa com Jimmy P para melhor compreende-
rem o percurso do artista e a razão da escolha do tema do Projeto.

Estrela: Com que idade fez o primeiro concerto? 
Jimmy: Com 16, estamos a falar de há 10 anos atrás. 

Iara: Qual foi a motivação para lançar o projeto “Amar-te e Respeitar-te“?
J: Olha, acho que foi a vontade de tentar fazer a diferença de alguma for-
ma…uma coisa é tu fazeres música e saberes que tens muita gente que te 
ouve, mas com essa exposição também vem a responsabilidade.

Nasce outra edição do Jornal do Arco Maior. Continua-se a divul-

gação de atividades, projetos e aspirações. Quer-se mostrar um 

Arco para todos, onde cada um pode encontrar o seu espaço, o 

seu tempo, o seu momento, um caminho de encontros, uma ponte 

para a vida, para a cidade, para a comunidade. 

E: De que forma o tema do respeito pelas mulheres está presente na 
sua música?
J: Através da mensagem que tento passar em relação ao dever cívico e à 
responsabilidade de uns para com os outros.
Também tenho mulher, mãe…e respeito-as sempre e quero que todas as 
mulheres sejam respeitadas.

I: Que mensagem gostaria de transmitir às pessoas que sofrem de 
violência no namoro?
J: Que não tenham vergonha de falar sobre isso, que reconheçam que mui-
tas vezes são vítimas e que precisam de ajuda. Além disso, é importante 
que possam identificar as distintas formas de violência no namoro, para que 
assim evitem permanecer em situações de risco. 

I. Que outros temas já abordou através da música?
J: O racismo, a responsabilidade social, o amor, a família….

P: De que sítio mais gosta no Porto?
ISS: Na realidade é a ponte da Arrábida. Acho a vista fabulosa. Quer para um 
lado quer para o outro.

H: Para finalizar, que mensagem gostaria de transmitir aos alunos do 
Arco Maior?
ISS: Que percebessem e que interiorizassem que o facto de vocês te-
rem vindo ter ao Arco Maior foi a vossa sorte, encontraram uma equi-
pa dedicada, que gosta do que faz e acho que era importante percebe-
rem que há oportunidades… o comboio não passa duas vezes na mesma 
estação. Eu posso dar um exemplo num patamar diferente. Isto que eu 
estou a fazer hoje é a minha terceira reinvenção. Já mudei de percurso 
três vezes. Neste último, a sensação foi a mesma. Espera, o comboio pas-
sou e está a voltar a passar e, por isso, não se pode perder. Já fiz vo-
luntariado no Banco Alimentar e outras coisas… alguém chegou e disse 
“vamos desenvolver um projeto de educação no Arco Maior”. Eu olhei 

e pensei: cá está a minha oportunidade! Aprendi com o erro de perder 
a primeira. O mais importante para mim não é o que os outros dizem. 
É nós olharmo-nos ao espelho e não podermos fugir do nosso espelho.  
A nossa consciência apanha-nos um dia e nós olhamos para trás e pensa-
mos “eu devia ter feito isto e não fiz…” Vocês têm uma oportunidade única 
de mudar a vossa vida, de ter uma boa vida. Que isto da boa vida é tudo 
muito relativo. Há muita coisa muito digna para fazer e financeiramente 
importante e que não é ser doutor ou engenheiro. O mais importante na 
vida é sermos sérios e à noite conseguirmos dormir com calma. 

H: E com a cabeça tranquila.
ISS: E com a cabeça tranquila. As asneiras perseguem-nos sempre. A vida 
inteira.

P: É mesmo isso!
H: Obrigado.

Continuação entrevista Inês Soares dos Santos

Jimmy P. em conversa com os alunos
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