
Alex: Qual é a missão da “Santa Casa da Misericórdia”?
António Tavares: É uma missão de integração e inclusão, procurando 
encontrar as soluções para responder às necessidades das pessoas.

A: Como é que se tornou provedor desta instituição?
AT: Em agosto de 2010 por falecimento do meu antecessor. Era impor-
tante apostar em alguém que fosse mais jovem e trouxesse novas ideias 
e projetos. 

A: Enquanto provedor de uma instituição tão importante como 
esta, como é o seu dia a dia?
AT: Sendo um cargo não remunerado desenvolvo a minha atividade pro-
fissional como professor universitário e consultor, no entanto, dedico 
50% do meu tempo a esta instituição.

A: Por que motivo decidiu a Santa Casa abraçar o projeto” Arco 
Maior”?
AT: Bem, a primeira razão pela qual abraçamos o projeto Arco Maior foi 
porque se trata de jovens e estes são sempre futuro, esperança e expec-
tativa. A segunda razão, a forma inovadora do projeto e a admiração pelo 
trabalho do Professor Joaquim Azevedo na sua luta para criar condições 
de forma a que o Arco Maior começasse a avançar para que tudo isto se 
tornasse um sucesso.

A: Como tem sido fazer parte deste projeto?
AT: Tem sido uma aventura interessante. É um projeto de cidadania que 
conjuga esforços importantes e grande empenho a começar pelo Profes-
sor Joaquim Azevedo, passando pelos professores e demais colaborado-
res para que os jovens possam alcançar os seus objetivos com sucesso. 

A: Que evolução perspetiva para o futuro da parceria com o projeto 
Arco Maior?
AT: O Arco Maior vai ser um sucesso, uma vez que é uma forma inteligente 
de integração e inclusão, pelo que deveria ser replicado em todo o país. 
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O PROVEDOR TERMINOU A ENTREVISTA COM ALGUNS CONSELHOS:

AT: Aconselho-vos a investirem na vossa formação uma vez que terá impacto no sucesso da vossa vida profissional. Tenham força de vontade para 
ultrapassar as dificuldades que vão surgindo no vosso caminho e sempre que tiverem dúvidas questionem é a melhor forma de aprender.
Acima de tudo NUNCA DESISTAM dos VOSSOS OBJETIVOS.
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De Lisboa a 
Helsínquia com 
passagem pelo Porto

Um dia, num dos Restaurantes Pedagógicos, uma participante viu, provou e gostou. Num outro dia voltou 
para se certificar, voltou a ver, a provar e a gostar. Fez-lhe o convite para que fizesse uma experiência no 
Restaurante português que possui na Finlândia e a aventura começou.

Nascido e criado entre a Margem 
Sul e Lisboa, num bairro proble-
mático onde o tráfico sobressaía 
pela venda de drogas. Passei por 
muito na vida e, durante esse 
tempo, tive alguns problemas: - 
a CPCJ andava de olho em mim, 
pelo que acabei por ir para um co-
légio no Norte, chamado Remar, 
que acolhia jovens problemáticos, 
tanto por roubo, como por posse 
e venda de drogas e outros tipos 
de crimes. Ali passei algum tem-
po, que me serviu para refletir e 
para pensar em tudo, na família, 
nos amigos, no meu futuro… 

Aquando da minha saída, já tinha a minha mãe a trabalhar no Norte, mais 
concretamente na cidade do Porto. Neste contexto, fui morar com ela e 
inscrevi-me na escola Infante D. Henrique. Perguntei se tinha curso de 
Cozinha, mas não tinha e, então, tive que escolher o curso de Informática, 
porque foi o curso que me chamou a atenção. 

Mas, com o passar do tempo, perdi a motivação e o interesse pela escola, 
não manifestava capacidade de atenção, não via interesse por parte dos 
professores e deixei de ter paciência para estudar. Decidi deixar a escola! 
Estive bastante tempo sem estudar, sem trabalhar, e passava os dias só, 
em casa e na rua, a fazer asneiras, até que atingi um certo nível de matu-
ridade e ganhei consciência que precisava de voltar a estudar. 

A técnica Andreia, da Caritas do Porto, que me acompanhava e que seguia 
o meu processo, ajudou-me a encontrar uma escola. Fui aconselhado a ir 
para o Arco Maior, o projeto que mudou a minha vida! 

Entrei um pouco nervoso, porque estava há bastante tempo sem estudar, 
não sabia como voltar a relacionar-me com as pessoas, mas correu tudo 
bem. 

Demonstrei bastante interesse quando descobri que o Arco Maior tinha 
formação em Cozinha. 

Foi nesse projeto que desenvolvi uma paixão maior pela formação em 
Cozinha, uma paixão que sentia desde pequeno, quando me encontrei 
numa situação em que tinha que tomar conta dos meus irmãos enquanto 
a minha mãe trabalhava. 

Tive que aprender o básico para poder confecionar uma refeição para os 
meus irmãos… 

Na cidade do Porto não fui muito bem recebido no início, pois todos es-
tranhavam o meu sotaque e riam-se de mim, mas depois com o tempo 
foi uma cidade que me acolheu bem e que me deu muitas oportunidades. 
Porém, não é a cidade onde eu quero fazer a minha vida pessoal, ou 
trabalhar e fazer vida conjugal, porque ainda tenho a minha Lisboa na 
mente. 

Mas a vida dá voltas muito grandes e, num dos Restaurantes Pedagógi-á voltas muito grandes e, num dos Restaurantes Pedagógi- voltas muito grandes e, num dos Restaurantes Pedagógi-
cos que organizei no Arco Maior, recebi uma proposta que irá mudar, de 
novo, a minha vida (para melhor claro): - Vou trabalhar para a Finlândia 
num restaurante português! Até já!

Pedro Coelho

... Há ir e voltar

Concentração, colaboração e profissionalismo
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Visita de 
estudo a 
Lisboa

Nos dias vinte e três e vinte e quatro de maio, os formandos do Arco 
Maior, pólo 1, realizaram uma visita de estudo a Lisboa, acompanhados 
pelas coordenadoras Isabel Lagarto e Alexandra Lima e pela formadora Zita 
Viamonte.

Esta visita teve como objetivo, através do contacto direto com a cidade, 
conhecer um pouco mais sobre o património cultural da capital do nosso 
país, nomeadamente os seus monumentos, as ruas emblemáticas e os 
hábitos e costumes das suas gentes. Para além disso, esta visita de dois 
dias serviu para estreitar e aprofundar o relacionamento interpessoal 
entre formandos, formadores e coordenadores.

O dia começou muito cedo e, por volta das 7 horas da manhã, todos 
compareceram à chamada.

O trajeto do Porto até Lisboa, embora longo, decorreu sem percalços ou 
imprevistos e a viagem contou com o entusiasmo e a alegria dos jovens.

A chegada a Belém, em Lisboa, deu-se por volta do meio-dia e o calor 
fazia-se sentir com muita intensidade. Com o estômago a dar horas, 
todos se dirigiram ao Mc Donald` s, onde aproveitaram para almoçar e 
repor as energias.

O destino que se seguiu foi a bela e romântica vila de Sintra com a sua 
riqueza paisagística e natural e os edifícios históricos cheios de charme.

A Quinta da Regaleira, situada na encosta da serra, rodeada de luxuriantes 
jardins, lagos, grutas e construções enigmáticas agradou, de forma 
especial, a todos, proporcionando momentos de deleite e agradável 
convívio.

A seguir, chegou a hora do merecido lanche com os típicos pastéis 
conhecidos por travesseiros de Sintra, no centro histórico, considerado 
Património Mundial, reconhecido pela Unesco em 1995.

No fim, a pousada da juventude em Lisboa aguardava os visitantes, já 
cansados, mas satisfeitos por conhecerem o lado cultural, arquitectónico 
e gastronómico da vila de Sintra. Após um merecido descanso, os 
formandos, divididos em grupos, foram jantar em vários locais da zona 
do Cais do Sodré.

Formandos do EFA Básico com o apoio das professoras 
Elisabete Coelho e Zita Viamonte

Depois, enquanto alguns regressavam à pousada da juventude, outros 
passeavam no Mercado da Ribeira, onde tiveram a oportunidade de 
degustar pratos diferentes.

Por volta da meia-noite, deu-se o regresso dos mais resistentes e notívagos 
à Pousada, onde imperou a boa disposição e um salutar convívio.

Com poucas horas de sono, todos estavam prontos para mais um dia de 
descoberta e passeio. A empresa de Telecomunicações Altice Portugal foi 
o destino seguinte.

Aí, através de uma visita guiada, os formados puderam conhecer todos 
os segmentos do setor das Telecomunicações: negócio fixo, móvel, 
multimédia, dados e soluções empresariais. 

No final desta elucidativa visita, seguiu-se o almoço e cada um teve a 
oportunidade de escolher o local do seu agrado.

Chegado o momento de visitar o último ponto turístico programado, 
todos se dirigiram para o Oceanário, sito no Parque das Nações. Aqui, 
sentiu-se o entusiasmo e o agrado na sua máxima expressão.

Os formandos ficaram absorvidos pela variedade de espécies que se 
apresentavam aos seus olhos, dando destaque à lontra, aos tubarões e 
aos pinguins.

A aventura pela capital estava a chegar ao fim, no entanto, notava-se a 
satisfação de todos levarem na bagagem mais conhecimento, cultura e 
laços afetivos.

Por volta das dezoitos horas, todos se dirigiram para o autocarro para a 
viagem de regresso que decorreu normalmente. 

Antes de chegarem à Invicta, houve uma pausa na Estação de Serviço 
para um jantar ligeiro.

A hora de chegada marcava as vinte e três horas e, embora exaustos, 
todos estavam felizes.

Em jeito final, consideramos que foram dois dias espetaculares, de muita 
aprendizagem, diversão e espírito de camaradagem. 

A aventura no oceanário

Vemos, ouvimos e lemos… Atentos e envolvidos
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Mural de emoções
No ano letivo anterior deu-se início, no polo 3 do projeto Arco Maior, 
a uma atividade pedagógica inserida no projeto educativo “Erasmus no 
Arco”. Desenvolvida sob a orientação da professora de Fotografia, esta 
atividade teve como finalidade a compreensão da simbologia da cor e dos 
sentimentos que as mesmas nos transmitem. 

A cor, enquanto forma de comunicação pode exercer um papel importante 
nas nossas emoções e reações, e deste exercício surgiram novas ideias, 
propostas pelos alunos, que não poderíamos deixar de abraçar. 

“Setores…vamos dar vida às paredes da nossa casa! Vamos criar um 
mural de emoções.”

Estando esta atividade inserida no projeto educativo “Erasmus no Arco”, 
os nossos alunos sugeriram ainda, alargar esta atividade aos jovens 
estrangeiros que nos visitaram e convidámo-los a darem corpo a um 
sentimento e/ou emoção que associassem a uma determinada cor. Sendo 
assim, este mural deixou de ser do Arco para ser de todo o mundo. 

Do Arco para o mundo oferecemos um mural de emoções. Bem-vindos 
ao Arco Maior 3 

“Assim como existem dois lados de cada história, 
existem dois lados de cada pessoa. Um lado que 

revelamos ao mundo e outro que mantemos escondido.” 
(Emily Thorne em Revenge)

Todos nós temos um lado sombrio, um lado que não mostramos, um 
lado que por vezes desconhecemos ou que não aceitamos. É o lado 
oculto da personalidade que o ser humano tem tendência para auto-
-censurar, mas que lhe é latente. Esta ideia está assente nas teorias 
desenvolvidas por Carl Jung a propósito do estudo do inconsciente de-
senvolvido durante o último século.

Será que nos conhecemos melhor do que ninguém? Será que sabemos 
verdadeiramente quem somos? A forma como nos vemos é a mesma 
como os outros nos veêm? 

Com base na teoria de Carl Jung, foi proposto um projeto educativo aos 
alunos do polo 3 que os levaria na descoberta de um dos seus lados mais 
sombrio, escondido e muitas vezes não reconhecido. 

Queremos mostrar-te como o exercício foi realizado pelos alunos e desa-
fiamos-te a fazê-lo.

No quadro que te apresentamos, segue a numeração e preenche o esque-
ma da seguinte forma:

1) Uma característica psicológica (apenas uma) que te defina
2) Eleva essa característica ao exagero 
3) Descobre o oposto desse exagero
4) Exagera esse oposto

1) 2)

4) 3)

Nota: Os resultados são como os cartões de cidadão: pessoais e intransmissíveis.

Rui Pópulo (aluno) . 3º Ciclo – Arco 3

“O projeto “O meu lado negro” foi muito interessante, porque con-
seguimos descobrir características sobre nós que não sabíamos que 
tínhamos. Foi um projeto divertido pois tivemos ainda oportunidade 
de trabalhar com materiais diferentes e dar asas à nossa imaginação.” 

Se concluíste o exercício, acabaste 
de descobrir ou confirmar as tuas 
suspeitas!! O resultado apresenta-
do no ponto 4 é, nem mais nem 
menos, do que o teu lado negro!!  
É aquele que surge em determi-
nados momentos de tensão e 
que muitas vezes não é reconhe-
cido de uma forma consciente. 
Espantado?? Não foste o único! 

Aos alunos que realizaram este exercício, foi lançado pelos formadores 
Gabriela Ferreira e Mário Antunes, das áreas disciplinares de Fotografia e 
Artes e Multimédia, um desafio ainda maior. Como poderiam corporizar 
a sua característica psicológica numa máscara? 

As máscaras escondem o rosto de quem as carrega, são representações de 
algo no nosso interior de algo que nem sempre estamos dispostos a mostrar.

O desafio foi aceite e para cada aluno foi dada a total liberdade criati-
va tendo como único obstáculo o material a utilizar (cartão canelado).  
O resultado deste desafio foi surpreendente e ultrapassou qualquer ex-
petativa. O “irritante” transformou-se numa cebola, o “ditador” num rei 
cego ou o “indeciso” num gato. Os alunos abriram o seu coração e trouxe-
ram até ao projeto as suas vivências e experiências pessoais, sem medos, 
receios ou inseguranças. 

Este projeto não poderia ficar fechado a sete chaves na cave do polo 3. 
Urgia a necessidade de libertarmos o nosso lado negro e mostrarmos ao 
mundo que o aceitamos e que sabemos conviver com ele. Assim, no dia 
12 de março de 2019 inaugurou-se a exposição e aplaudiu-se a dedicação 
e a entrega destes jovens dispostos a conhecerem-se.

Das profundezas do Arco

Branco-Paz; Verde-Destino; Roxo-Religião; Vermelho-Amor; Azul-Cidade 
do Porto; Amarelo-Alegria; Rosa-Jovialidade; Preto-Luto.

Gabriela Ferreira (Professora), Verónica Sousa (TIL), Gabriel David e Sofia Bessa (alunos do 3º ciclo)

Verónica Sousa (TIL), Gabriela Ferreira (Professora)

Exposição projeto “Lado Negro”
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No âmbito da comemoração do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, 
os alunos do Arco Maior 3 estão a desenvolver um projeto intitulado 
“Quadro Vivo no Arco, com o Fascínio das plantas” com a colaboração de 
várias disciplinas. Este projeto tem como principal objetivo despertar nos 
alunos o gosto pelas plantas e alertá-los para a importância das mesmas 
tanto nos ecossistemas como na nossa vida quotidiana. 

Uma das atividades desenvolvidas no decorrer deste projeto foi a elabo-
ração de Quadros Vivos na disciplina de Jardinagem. Um Quadro Vivo é um 
jardim vertical móvel e autónomo, em que diferentes composições de plan-
tas naturais são delimitadas por uma moldura especial e vedada, evitando 
assim, vazamentos e humidade. Para a elaboração dos quadros vivos foram 
utilizadas espécies epífitas, como as Orquídeas, e suculentas, como as 
Bromélias. 

Na construção dos Quadros vivos de epífitas, os alunos do 3º ciclo, 
fizeram a plantação de orquídeas epífitas, em troncos, placas de cortiça e 
peças recicladas, seguindo os seguintes passos:

1º passo- lavagem dos troncos (preparação dos troncos, placas de 
cortiça e cascas de árvores)

2º passo – plantação de pequenas orquídeas (dendrobium) em árvores 
e outros materiais. Colocação de musgo de esfagno e turva para pren-
der as orquídeas, utilizando meias de vidro e ráfia.

3º passo – rega (pulverização).

Quadro Vivo no Arco, 
com o Fascínio das plantas

Na construção dos Quadros 
vivos com as suculentas, os 
alunos do 2º ciclo, seguiram os 
seguintes passos:

1º passo – preparação das 
caixas com musgo esfagno e 
substrato de suculentas. 

2º passo - colocação da rede 
presa com pregos.

3º passo - plantação das su-
culentas. 

Ana Cerqueira (Professora)

Docinhos, Docinhos, Docinhos 

Construção de quadros vivos com suculentas

Comemoração do dia da pastelaria
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A inclusão vive-se

O Arco Maior 3 de Gaia, nos dias 13 e 22 de maio, incluiu, nas suas ativida-
des diárias, um grupo de alunos com medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão dos Agrupamentos de Escolas de Inês de Castro, acompanha-
dos pelas Professoras de Educação Especial Ana Paula Praia, Dina Coelho e 
Elisabete Sousa e da Escola Básica D. Pedro I, de Vila Nova de Gaia, acom-
panhados pelas professoras Conceição Marques, Joana Salvado e Maria 
João Peyroteo.

Com esta visita os alunos tiveram oportunidade de fazer atividades rela-
cionadas com a área de cozinha e jardinagem, usando técnicas e instru-
mentos que foram, em parte, novidade para estes alunos. 

O objetivo desta atividade foi o de sensibilizar os alunos do Arco Maior do 
pólo 3 para uma educação inclusiva, obrigando-os a um repensar radical, 
tendo como missão a ética, a justiça e os direitos humanos que foram 
abordados nas aulas de cidadania.

Daniel Aires frequenta aulas presenciais e via Skype de português, devido 
a 95% de incapacidade física. O Daniel é portador de Distrofia Muscular 
de Duchenne e uma Espondilose. Tem 21 anos de idade e está impossi-
bilitado de locomoção, mas tem uma vontade e capacidade ímpares de 
aceder ao conhecimento e ao saber. 

Através da sua professora, Zita Viamonte, teve conhecimento do Projeto 
Arco Maior e mostrou vontade de conhecer os jovens que o frequen-
tam. Esta vontade foi transmitida aos alunos do EFA Secundário do Arco 
Maior, que aderiram de imediato à concretização dessa vontade.

Foram momentos únicos, de partilha e de troca de experiências, valori-
zando-se assim um sentimento de solidariedade e de cidadania. 
Afinal todos somos diferentes, mas iguais em direitos. Com esta iniciati-
va houve lugar ao verdadeiro sentido do vocábulo inclusão no Arco Maior 
Polo 1. 

Um agradecimento especial ao Agrupamento Rodrigues de Freitas.

Devemos educar o coração para despertar a grandeza.

Ana Marcos e João Miguel (Professores)

Deste modo, o Arco Maior 3 procurou promover um processo de reflexão 
e reorientação das suas práticas, perspetivando-as como novos desafios 
educativos.

Numa escola inclusiva, constrói-se uma variedade de interesses e ritmos 
de aprendizagem que tornam os alunos únicos e especiais, numa ótica em 
que precisamos todos de ser educados e reeducados, no sentido de nos 
tornarmos capazes de perceber, incorporar e trabalhar os múltiplos desa-
fios que estão presentes na conquista de uma educação realmente demo-
crática. O Arco sabe que cada ser humano é diferente, cada um nasce com 
a sua própria herança cultural, com os seus próprios gostos, interesses e 
carências, assim como as suas capacidades e limitações. Todos os indiví-
duos se diferenciam pelos seus valores, atitudes, capacidades, destrezas, 
práticas, hábitos, mas todo o ser humano tem direito à educação, sendo 
ela um procedimento de aprendizagem e de transformação para o aluno. 

Agradecemos aos alunos os grandes momentos que passámos juntos.

Inclusão no Arco
Zita Viamonte (Professora)

Ilustração dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão do Agrupamento de Escolas de D. Pedro I

Cozinha inclusiva Jardim inclusivo

Trilogia solidária: Daniel, Márcio e Tamara
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Ser solidário

No dia 5 de abril de 2019 teve lugar, nas instalações do Arco Maior polo 1, 
um segundo jantar de solidariedade com o objetivo de angariar fundos 
em favor da AIJA (Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos).

Esta iniciativa solidária teve como mentor o formando Pedro Sousa, 
finalista do EFA Secundário, que organizou este jantar, participando ainda 
na elaboração da ementa e na confeção da refeição. Alguns formandos 
do EFA Básico e outros do EFA Secundário uniram-se em torno deste 
objetivo e disponibilizaram a sua ajuda, colaborando nas várias tarefas 
logísticas, que uma atividade tão intensa como esta reclama, desde a 
organização do espaço ao serviço de mesa, passando pelas tarefas que na 
copa passam despercebidas.

O jantar benemérito contou com a presença de sessenta pessoas que, 
generosamente, contribuíram para o sucesso deste evento. 

“Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós”   Benjamin Franklin

A AIJA (Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos) é uma instituição do tamanho de um coração: enorme!  
Foi um encontro de afetos que permitem vislumbrar um Arco ainda Maior.

À receita obtida pelas contribuições dos participantes, juntou-se uma 
outra que merece destaque particular: a Nair Medina, aluna do EFA 
Básico, ofereceu para leilão uma peça em barro da sua autoria, que foi 
adquirida por 150 euros.

Foi um convívio muito animado, com momentos de poesia e sessão 
de fados pelo grupo de fados «Xailes e Capas». Neste particular, uma 
palavra muito especial à Marta Pacheco que emprestou a sua bonita voz 
e mobilizou os músicos e os cantores para que este complemento cultural 
se tornasse possível.

Fica a recordação deste momento tão especial, pontuado pelo sentimento 
de entreajuda e de altruísmo.

Obrigado a todos quantos tornaram possível.

Formandos do EFA Básico com o apoio da professora Elisabete Coelho 

Foi bonita a festa…

Uma escultora a servir solidariedade
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PC - Como se Chama?
SS - Chamo-me Susana Silva.

PC - De onde é natural? 
SS  - Sou natural do Marco de Canaveses e há cerca de dez anos vivo em 
Guimarães.

PC - Qual a sua formação académica e profissional?
SS - A nível académico tenho um CET – Curso de Especialização Tec-
nológica –, relativamente à minha formação de hotelaria é uma forma-é uma forma-a forma-
ção em empresa. Quando ainda era estudante de secundário, comecei a 
trabalhar para uma empresa de prestação de serviços, Fernandes, Lo-
pes & Sousa (FLS), à qual devo um percurso de quatro anos cheio de 
aprendizagens técnicas e de experiências profissionais que me dotaram 
de uma bagagem da qual me sinto grata. Na FLS fiz todos os serviços que 
são possíveis: carta, banquetes, serviços de gala, coffee breaks, brunch, 
provas de vinhos, serviço de pequeno-almoço... Bem como, conheci uni-
dades hoteleiras excecionais, como por exemplo, o Hotel Vidago Palace.  

PC - Como chegou ao Arco Maior?
SS - Ao longo dos anos tenho vindo a formar profissionais em serviço de 
mesa e bar no “terreno”, porque sou sócia-gerente de uma empresa de 
catering e chefe de sala da mesma. Há alguns anos decidi enveredar na 
formação em contexto de sala de aula, o que tem sido uma experiência 
muito enriquecedora. E assim, este ano, cheguei ao Arco Maior, polo 4. 
 
PC - Qual a sua opinião sobre o projeto Arco Maior?
SS - Na minha opinião, o projeto Arco Maior é um projeto que muda 
aqueles a quem se destina e muda quem tem o privilégio de nele traba-
lhar. Para além de ser inovador na abordagem, o que realmente me fasci-
na é a dinâmica de trabalho, a rapidez como se ajustam e reajustam téc-
nicas e estratégias específicas quer aos alunos, quer à equipa de trabalho.

PC - É difícil lidar com os jovens do Arco Maior?
SS - Os alunos do Arco exigem um perfil próprio e uma pré-disposição 

Entrevista à formadora  
Susana Silva
Pedro Coelho com fotografia de João Rocha

de adaptação constante. Não digo difícil, mas sim diferente. O facto de 
dar uma disciplina com uma vertente prática facilita as aprendizagens. 
Às vezes gostava de fazer mais, mas tenho tido pequenas «vitórias», ver 
alunos a ganhar gosto pela arte que tanto estimo. 

PC - Ser formadora no Arco Maior é o projeto mais difícil em que 
até agora esteve envolvida?
SS - Não considero o projeto Arco o mais difícil. Posso admitir que as 
primeiras duas semanas exigiram muito de mim. Possivelmente, o facto 
de lidar com pessoas há muitos anos e de “gostar de pessoas”, genuina-
mente, me possa ter ajudado.

PC - Tem alguma história engraçada durante o seu trajeto profis-
sional, que possa partilhar connosco?
SS - Ser hoteleira, há aproximadamente treze anos, dá histórias que nunca 
mais acabam, uma das coisas que nós mais fazemos quando estamos 
juntos é falar dos serviços que “deram lodo”, dá-nos gozo e ajuda-nos 
a relativizar. A primeira vez que fui chefe de sala tinha dezanove anos, 
mas isso não foi engraçado, foi “stressante”... bem, já tive um casamento 
que chegou uma hora antecipado; já servi “gente famosa” sem saber que 
o era; às vezes ficam surpreendidos por eu ser chefe de sala, estereó-
tipos!!!.. como disse são muitas não dá para escolher uma.  

PC - Que conselho daria a quem quer seguir Mesa e Bar?
SS - A área é dura e desgastante, mas quando se gosta torna-se um vício, 
por isso se gostam tentem aprender o mais que conseguirem com os mais 
experientes, tenham humildade e aceitem a repreensão. O serviço de Mesa 
e Bar é repleto de regras, proto-
colos, técnicas... por isso, leva-se 
tempo a ficar-se completo na pro-
fissão, só se consegue se estiver-
mos dispostos a aprender com os 
melhores e a ensinar os que aca-
bam de chegar à área, e assim é o 
ciclo. Boa sorte! 

Neste final de ano letivo, Pedro Coelho (PC), formando do polo 1 do Arco Maior, a concluir a sua formação 
EFA Secundário, entrevistou a formadora Susana Silva, formadora de Serviço de Mesa e Bar, do polo 4 do 
nosso projeto. É dessa conversa, fluindo em torno de questões muito interessantes, que deixamos o registo, em 
formato de entrevista. A cobertura fotográfica é do João Rocha, um dos primeiros formandos do Arco Maior 
a concluir a sua formação de ensino secundário equivalente ao 12.º ano de escolaridade.

…muda quem tem o privilégio de nele trabalhar…muda aqueles a quem se destina

O Fotografo, a Formadora e o Entrevistador
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Este ano letivo, o Arco Maior 4, no âmbito da área de formação Serviço 
de Mesa e Bar e Cozinha, iniciou, em janeiro, o projeto “Restaurante 
Pedagógico” com a turma do PIEF do 3.º ciclo.

Esta atividade teve como principais objetivos não só a criação de um 
contexto real no qual os alunos colocassem em prática os conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas, como também a concretização de um trabalho 
de interdisciplinaridade a partir do qual todos interagissem de forma 
divertida e construtiva.

O “Restaurante Pedagógico” ocorreu a um ritmo de um almoço por mês e 
cada um deles esteve subordinado a um tema; temas tão diversificados e 
apelativos como “Itália”, “Comunicação” e “Arco-íris”. 

A professora da disciplina de “Viver em Português” teve, também, a 
oportunidade de desafiar os alunos a construir um convite para cada 
almoço. Houve, assim, a possibilidade de se promover um momento de 
escrita e de estímulo à criatividade de todos: 

O resultado não poderia ter sido mais animador! Assim o comprovam os 
testemunhos dos principais intervenientes deste projeto:

Almoços pedagógicos

ARCO-ÍRIS

São sete as suas cores.
Vermelho, o sangue, a vida.
Laranja, o fogo da luta diária.
Amarelo, o calor do sol.
Verde, a esperança da juventude.
Azul, o infinito do céu.
Roxo, a superação do medo.
Rosa, a delicadeza nas relações 
humanas.

Turma 2

CONVITE

É com muito prazer que a turma 2 do Arco Maior 4 lança 
o convite de um colorido convívio num almoço subordinado 
ao tema “Arco-Íris”.

O almoço realizar-se-á no dia 28 de março, pelas 13 horas, 
na sala restaurante do Arco Maior 4.

Aguardamos a vossa presença com expectativa.

Turma 2

Teresa Diogo e José Moreno (Coordenadores)

Beatriz
“Foi uma oportunidade para nos preparar para o mercado de trabalho, 
sobretudo para quem, como eu, quer seguir esta área.” 

Sandro
“Eu gostei sobretudo de servir às mesas e pôr em prática técnicas que 
aprendi como a de passar despercebido enquanto desempenhava a 
minha função.” 

Alex
“Eu gostei porque acho uma excelente ideia ter a oportunidade de 
saber o que é servir à mesa e trabalhar nesta área.” 

Jéssica
“Eu acho que é um projeto interessante porque aprendemos as regras 
para servir à mesa.” 

Teresa Diogo e José Moreno (Coordenadores)

O nosso Sandro em ação..... A Jéssica servindo o nosso convidado Antero

O Briefing da professora Susana com os seus pupilos: Jéssica, Sandro, Beatriz, Alex, Catarina



No dia 19 de março, nós, Vânia, Luís e Catarina, do Arco 2, com os pro-
fessores Andrea e Pedro, partimos da nossa escola para a Estação de 
Campanhã, onde nos encontrámos com o resto dos elementos do Arco 1: 
professores António e Júnior e os alunos Ana, Márcio e Diogo. No final do 
dia, juntou-se a nós o professor Filipe, que foi o responsável pela organi-
zação e pelo carro de apoio.

Etapa 0 – Porto - Valença 

Apanhámos o comboio em Campanhã pouco passava das 16h. A viagem 
até Valença demorou cerca de 2h. Desde a estação do comboio até ao 
albergue, tivemos que andar, aproximadamente, 15 minutos. Quando che-
gámos ao albergue, enquanto os professores tratavam da estadia, nós 
aproveitámos para visitar o espaço onde íamos dormir na primeira noite. 
Entretanto, fomos conhecer as nossas camas, tomámos banho e fizemos 
tudo em silêncio, porque já havia pessoas a descansar. Juntámo-nos to-
dos para jantar e, logo de seguida, alguns de nós foram dormir, enquanto 
outros ficaram a conversar.

Etapa 1 – Valença - Porriño - Redondela (39 Km)

Acordámos às 6h30, tínhamos que começar a caminhar bem cedo pois a 
etapa era muito longa. Antes das 8h, já estávamos todos fora do albergue 
e com as mochilas na carrinha, prontos para ouvir as palavras de moti-
vação do professor Filipe.

O dia de caminhada começou com a passagem pela fortaleza de Valença 
e com a descida até à ponte internacional. Após a passagem da ponte so-
bre o rio Minho, entrámos em Espanha pela cidade de Tui. Os primeiros 
quilómetros foram muito complicados, porque tínhamos que estar con-
centrados nas setas amarelas para não nos perdermos.

À hora de almoço já tínhamos chegado a Porriño. Aproveitámos para 
comer e descansar um pouco. A tarde foi mais complicada, apanhámos 
uma longa subida em alcatrão e, logo a seguir, uma descida que nos pôs 
as pernas e os pés muito doridos. Lá ao fundo, encontrámos o albergue de 
Redondela. Este foi o melhor alojamento em que ficámos, pois os beliches 

eram muito confortáveis. 

Nessa noite, a Catarina e os pro-
fessores Pedro, Júnior e António 
foram às compras para o jantar 
e o pequeno-almoço. Os restan-
tes colegas foram tomar banho e 
descansar, enquanto esperavam 
pela hora da comida.
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Etapa 2 – Redondela - Pon-
tevedra - Briallos (37km)

Saímos do albergue pelas 8h, pas-
sámos pelo centro de Redondela, 
entrámos em bosques com muitas 
árvores e começámos a subir até 
encontrarmos um painel de con-
chas, símbolo de Santiago (vieiras) 
onde tirámos algumas fotografias. 
Pouco tempo depois, passámos por algumas casas e uma igreja, carimbá-
mos as nossas credenciais e continuámos no caminho até à ponte romana 
de Sampaio. Aqui recebemos a visita do professor Filipe. Depois começámos 
uma longa subida num caminho de muitas pedras. Estava bastante calor.

Antes de chegarmos a Pontevedra, encontrámos dois caminhos. Resolvemos 
seguir o da esquerda, segundo a indicação de um vendedor de artesanato 
que encontrámos uns quilómetros antes. Este caminho foi sempre à sombra 
e junto ao rio. Pouco tempo depois, estávamos a chegar à cidade onde pará-
mos para almoçar o que tínhamos preparado na noite anterior (cachorros). 
Nesse dia, só chegámos à noite ao albergue de Briallos, muito cansados dos 
39km que fizemos. O jantar foi o que nos fez ganhar forças para continuar, 
comemos uma canja e uma açorda feita pelos nossos professores de cozi-
nha, com a ajuda da professora Andrea e do professor Filipe. Convidámos o 
António para comer connosco, ele já vinha de muito longe (Lisboa), tinha a 
credencial dele toda carimbada e os pés cheios de feridas.

Etapa 3- Briallos - Caldas de Rei - Padrón (28km)

Mais uma vez, o dia começou com as palavras do professor Filipe. O dia 
para ele não começou muito bem, a nossa carrinha de apoio não queria 
pegar. Fizemos a primeira paragem pouco tempo depois, em Caldas de 
Rei, onde parámos numa fonte de águas quentes.

Esse dia passou muito depressa. Eram 3h da tarde e já estávamos no al-
bergue. Na parte de baixo, havia um restaurante onde jantámos todos. No 
fim de comer, fomos dar uma volta para conhecer Padrón, mas chegámos 
cedo porque tínhamos que despertar às 5h30m.

Etapa 4 – Padrón - Santiago (26Km)

Era muito escuro quando saímos e 
o frio que sentimos não ajudou a 
que os primeiros quilómetros fos-
sem fáceis. Estávamos muito an-
siosos e, portanto, atentos a todos 
os marcos para ver a diminuição 
da distância até Santiago.

Chegámos a Santiago à hora de 
almoço, já com muito calor. Es-
perámos que chegassem todos 
para irmos com os professores 
levantar as “Compostelanas”.

Depois, fomos todos visitar a Ca-
tedral e, no final, almoçámos os 
três e tivemos oportunidade de fazer o pedido da refeição em espanhol, 
sem ajuda de ninguém.

Os professores marcaram uma hora de encontro, na praça em frente à Catedral, 
para regressar a casa.

Gostámos muito de ir e queremos voltar, mas com mais tempo para não 
fazermos tantos quilómetros por dia.

Caminhada a Santiago 
de Compostela
Catarina Fonseca, Luís Gomes e Vânia Martins

Os marcos do caminho

Diário de Bordo

Estação de Valença 

Chegada à Catedral de Santiago

Caminhantes
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Baseando-nos numa ideia da disciplina de Homem e Ambiente, partimos 
à descoberta do Mar. Quisemos conhecer o “nosso” Mar, os seus sabores, 
segredos e produtos, deixámo-nos inspirar por ele, refrescámo-nos nas 
suas praias e surfámos as suas ondas. A seu jeito, cada um encontrou o 
seu mergulho.

As várias notícias que se seguem, elaboradas pelos alunos em contexto 
aula, dão conta de algumas dessas atividades desenvolvidas ao longo dos 
últimos três meses.

Introdução

Mergulho no mar

André Alves

Um projeto na crista da onda

O Mar vai à alegria

No dia 7 de maio, o Mar do Arco 2 invadiu a Escola Básica da Alegria.

Os alunos do Arco Maior 2 pesquisaram contos e poemas e selecionaram 
os que se adaptavam melhor aos alunos do primeiro ciclo. Treinaram a 
leitura expressiva e a interpretação dos textos, sensibilizando os mais 
novos para a urgência da preservação da biodiversidade marinha. 

Os alunos da Escola da Alegria ouviram atentamente e ilustraram os con-
tos e os poemas. Foram convidados a visitar o Arco no dia aberto à co-
munidade, organizado no dia 20 de maio, dia do Mar. Compareceram 
entusiasticamente e participaram nas atividades pensadas para eles pe-
los alunos do Arco Maior. 

Lúcia Mara

Cabeçada no Oceanário 

Os alunos do Arco Maior 2, no dia 30 de maio, visitaram o Oceanário no 
Parque das Nações, em Lisboa.

A viagem foi feita de camioneta num dia muito quente e, por isso, a fal-
ta de ar condicionado tornou-a um pouco difícil, pois os alunos ficaram 
quase queimados.

Quando chegaram ao local, os alunos iniciaram a visita ao oceanário que 
todos os anos recebe muitas pessoas, sendo um dos espaços culturais 
mais visitados em Portugal.

Foi uma oportunidade para todos verem lontras, pinguins, tubarões, pol-
vos, caranguejos, cavalos-marinhos e vários tipos de peixes, para além de 
outros milhares de criaturas marinhas, que habitam nos vários aquários, 
com sete milhões de litros de água salgada.

Atualmente, o oceanário tem dois edifícios, o original, inaugurado em 1998, 
e o novo edifício do Mar. Entre estes dois edifícios, os alunos puderam ad-
mirar uma parede totalmente coberta por um painel de azulejos azuis.

O oceanário oferece várias atividades com a preocupação de alertar as 
pessoas para a proteção dos oceanos.

Esta visita estava inserida no projeto desenvolvido nas aulas – Mergulho 
no Mar – que pretende alertar a comunidade do Arco para a necessidade 
de preservar o mar e as suas potencialidades. Por isso, os alunos partici-
param ativamente nesta atividade no oceanário.

Ao fim da tarde, os alunos tiveram a possibilidade de ver o Parque das 
Nações do ar, já que fizeram uma viagem de teleférico.

Carlos Alexandre, Cláudio Garrido, Iara Gonçalves 
e Ricardo Gomes

Uma brisa de alegria 

Fascínio pelos oceanos
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Um mergulho na poesia

Os alunos do Arco 2 realizaram um mural onde incluíram poemas visuais, 
que tinham sido anteriormente abordados nas aulas de Português.

Estes trabalhos foram realizados no âmbito do projeto Mergulho no Mar 
que foi desenvolvido ao longo do segundo e terceiro períodos.

A realização destes trabalhos culminou com a sua apresentação à comu-
nidade, através da exposição “estendal comunitário”.

Cláudio Garrido e Cláudia Silva

Mar à mesa

Os professores Marlene e Leonardo, apoiados pelos alunos, Margarida, 
Mara, Carlos e orientados pelo professor Pedro, com a colaboração das 
professoras Sara e Andrea, trouxeram o Mar para a mesa do Arco, atra-
vés da confeção de pratos com elementos do mar, no dia 16 de maio.

Assim, de entrada houve amêijoas à Bulhão Pato, cozinhadas pela profes-êijoas à Bulhão Pato, cozinhadas pela profes-ijoas à Bulhão Pato, cozinhadas pela profes-
sora Andrea, e patê de atum, feito pela professora Sara. De seguida, ar-
roz de marisco com bivalves, crustáceos variados e um molusco - a lula. 
Finalmente, a sobremesa, gelatina do mar, que tinha na sua constituição 
uma substância retirada de algas marinhas do género gelidium sp. 

Esta refeição estava inserida no projeto Mergulho no Mar e pretendia 
sensibilizar a comunidade do Arco para os finitos recursos marítimos e a 
necessidade de os preservar.

Previamente, os alunos tinham feito um estudo dos recursos marítimos, 
nas aulas de Homem e Ambiente, e pensaram em várias possibilidades 
de ementas para uma refeição que tivesse como ponto de partida o mar. 
A refeição recebeu vários elogios e todos reconheceram que temos de 
respeitar obrigatoriamente o Mar.

Margarida Neto

No dia 2 de maio, os alunos do Arco Maior 2 tiveram uma aula de surf 
na escola Linha de Onda, que se dedica a atividades no mar, na praia de 
Matosinhos. Esta iniciativa estava inserida no projeto Mergulho no Mar, 
desenvolvido ao longo do segundo e terceiro períodos.

Esta atividade começou com uma aula teórica sobre a prática do surf. 
Depois, já no mar, houve a necessidade de utilizar fatos próprios e 
manobrar corretamente a prancha.

Os alunos envolveram-se nas ondas e alguns ficaram interessados em 
praticar surf e fazer formação nesta área. 

Um dia de Surf

Flávio Jesus

Testemunho

O mural realizado nas instalações do Arco Maior 2, inserido no projeto 
Mergulho no Mar, surgiu na disciplina de fotografia, sob a orientação da 
professora Gabriela Ferreira. Para a realização do mural, passámos por 
várias fases: fotografámos as cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto, 
fizemos pesquisa e recolha de imagens na Internet, seguidamente, uma 
composição das imagens, ainda uma maquete e, por fim, a projeção e 
o contorno. Após o contorno da composição das imagens, iniciámos a 
pintura do mural. Começámos por pintar o céu e o mar, porque eram as 
zonas com menos pormenores. Nesta fase, todos os alunos participaram. 
Quando começámos a pintar partes com mais pormenores, o número de 
alunos participantes diminuiu, ficando apenas aqueles que demonstra-
ram maior interesse, dedicação e paciência.

Gostei de participar no mural, porque gosto de artes e porque achei espe-
tacular uma atividade como esta. Gostei de fazer os pormenores e a poesia 
visual na parede por causa dos materiais que eu ainda não conhecia.

Cristiana Santos

Equipa de Cozinha “Mar à Mesa”

Um mar de fino contorno

Estendal Comunitário

Aula de Surf em Matosinhos
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Uma Rua da minha cidade... A Avenida de França

A Turma1, do Arco4, desenvolveu o projecto “Uma rua da minha cidade 
…. A Av. de França”, durante os meses de janeiro e fevereiro.

Os alunos percorreram a pé a Avenida de França, tirando fotografias de 
aspetos gerais ou de pormenor da artéria citadina, com o objetivo de 
desenvolver a capacidade de estar atento e de observar o que os rodeia, 
passando estes a conhecer melhor um trajeto que fazem diariamente.

No final do percurso lancharam na confeitaria na Casa da Música.

Neste projeto envolveram-se as seguintes disciplinas: Ciências Sociais, 
Multimédia, Viver em Matemática e Viver em Português.

O produto final foi a construção 
de uma maquete em que se re-
produziu à escala a Avenida de 
França e suas vias transversais, 
segundo a abordagem feita pe-
los alunos, com as fotografias e 
textos sobre o observado, iden-
tificando e retratando diferentes 
aspetos da avenida. 

A maioria dos alunos do que gostou mais de fazer foi de tirar fotografias 
e considerou o produto final de “muito fixe!” ou “espectacular!”. 

Texto elaborado na disciplina de Português pelos alunos da Turma 1 - Arco Maior 4

Entrevista ao aluno Daniel Correia, que realizou o 
estágio em mecânica de automóveis, na Empresa 
Salvador Caetano

Qual o balanço da experiência em contexto de trabalho na empresa 
Salvador Caetano?
Daniel: O balanço é muito positivo, foi uma boa oportunidade para conhe-
cer a realidade do trabalho, perceber como tudo funciona e, de certa forma, 
o que nos espera. Nem sempre o que imaginamos, as nossas expectativas, 
correspondem à realidade, é importante termos consciência disso. Com esta 
experiência conheci pessoas novas e tive a oportunidade de mexer em au-
tomóveis, foi motivante, algo que eu nunca imaginaria que ia acontecer en-
quanto estivesse a estudar. O estágio também contém muita observação, o 
que, por um lado, se torna cansativo, mas, por outro, permite-nos perceber 
como tudo se processa. 

O que consideras importante da tua experiência de estágio?
D: O contacto com a realidade de trabalho, a partir de uma área que gosto 
muito. A oportunidade de substituír disciplinas com as quais não identifico 
tanto, como Cozinha e Serviço de Mesa e Bar, por formação em mecânica. 
Acho que todos os alunos do Arco Maior deveriam passar por uma experi-
ência destas.

Quais os principais desafios/obstáculos com que te deparaste?
D: O estágio decorreu sempre às quintas-feiras, das 8:30h às 17:30h, com 
1:15h de pausa de almoço. O maior desafio foi passar muito tempo, muitas 
horas seguidas no mesmo local a observar. É importante termos presente os 
nossos objetivos e não desistir, conseguir ultrapassar esse obstáculo foi um 
grande desafio e conquista para mim. Sinto que me tornei mais homenzinho, 
ganhei mais maturidade e responsabilidade. 

Qual a probabilidade ou perspetiva futura de vires a exercer profissio-
nalmente mecânica?
D: Tenho muitas expectativas relativamente ao meu futuro, e acredito que esta 
experiência de estágio me pode abrir algumas portas. É muito importante para 
mim, quando terminar o 9º ano, arranjar um trabalho certinho, receber ao final 
do mês para orientar a minha vida e ajudar a minha família.

Entrevista Doutor Luís Caseiro responsável pelo centro 
de formação da Empresa Salvador Caetano

Que funções desempenha enquanto responsável do Centro de Forma-
ção da Salvador Caetano?
Enquanto responsável pela Formação do Grupo Salvador Caetano coordeno 
os Centros de Formação de Jovens que possuímos em Braga, Porto, V. N. 
Gaia, Ovar, Carregado, Sintra e Setúbal e assumo também a responsabilidade 
pela formação dos Colaboradores das várias empresas do Grupo Salvador 
Caetano.

Entrevistas
Que desafios encontra no desempenho das suas funções?
Preparar e qualificar jovens, desenvolvendo conhecimentos e competências 
técnicas para responder às necessidades de colaboradores das nossas Em-
presas, ao mesmo tempo que assimilam os valores “Ser Caetano” que nos 
caracterizam, são o principal desafio.

Em que consiste o Grupo Salvador Caetano? Quanto à Unidade de For-
mação, de que forma é que está organizada e como é que funciona?
O Grupo Salvador Caetano foi fundado em 1946 por Salvador Fernandes Ca-
etano. Atualmente tem cerca de 7 200 colaboradores, está presente em 37 
países. Tem empresas na área industrial que fabricam Autocarros, Automó-
veis e Peças para Aeronáutica e, empresas que importam, comercializam e 
prestam assistência a automóveis, nomeadamente à Toyota, Lexus, Honda, 
Hyundai, BMW, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Audi, Volkswagen, Nissan, 
…
Temos 7 Centros de Formação de Jovens em Braga, Porto, V. N. Gaia, Ovar, 
Carregado, Sintra e Setúbal. Cada Centro tem uma estrutura de coordenação 
própria, mas dependente da Direção de Formação localizada em V.N. Gaia. 
Todos partilham as mesmas regras, procedimentos e diretrizes, implemen-
tando a filosofia de formação do Grupo Salvador Caetano.

Que tipo de atividades oferecem enquanto Centro de formação?
Os cursos que realizamos conferem equivalência escolar ao 12º ano e quali-
ficação profissional de nível IV. São cursos destinados a jovens que tenham 
o 9º ano e duram cerca de 3 anos. Realizamos cursos de Mecatrónica Auto-
móvel, Reparação e Pintura de Carroçarias, Receção de Oficina, Soldadura e 
Vendas de Automóveis.

Quais os critérios de seleção dos jovens para o ingresso nos cursos de 
formação?
Para poderem frequentar os cursos que realizamos os jovens deverão pos-
suir o 9º ano de escolaridade completo e terem menos que 25 anos. Os jovens 
inscritos são submetidos a um processo de seleção realizado pelo Deptº. de 
Recrutamento e Seleção do GSC. 

Como encara a parceria da Empresa Salvador Caetano com o Arco 
Maior, ao permitir a formação do jovem Daniel Correia em contexto 
de trabalho? 
No âmbito da responsabilidade social que nos caracteriza, estamos dispo-
níveis para proporcionar o contacto com o mercado de trabalho a jovens de 
instituições de ensino/formação das localidades onde estamos instalados. 
No caso do Arco Maior foi com agrado que respondemos ao desafio de pro-
porcionar Formação em Contexto de Trabalho ao Daniel Correia, numa ofici-
na da Toyota em V. N. Gaia, próxima da sua residência. 
É uma parceria a que pretendemos dar continuidade com o acolhimento de 
outros jovens.

Que análise faz do percurso/evolução do jovem Daniel Correia durante 
esta experiência?
O Daniel integrou-se perfeitamente na dinâmica da oficina, mostrando-se 
disponível para aprender e realizar as tarefas solicitadas pelo tutor. Revelou 
uma atitude humilde e respeitadora dos colegas e das regras da Empresa. A 
aprendizagem poderia ter sido superior se a Formação em Posto de Trabalho 
tivesse uma maior duração e decorresse de forma continuada.

A “ NOSSA” Avenida de França....
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3º mobilidade do Programa 
Erasmus +, na Croácia
Teresa Diogo, José Moreno, Susana Silva e Vera Silva (Professores) e Jorge, Beatriz e Sandro (Alunos)

O primeiro dia na Croácia, foi passado na capital, Zagreb, onde os alunos 
puderam visitar vários locais de interesse: o parque; o mercado; o museu 
do ilusionismo e a igreja de St. Marks, com o seu característico telhado 
multicolor.

Os dias 11 e 12 de abril foram dedicados à descoberta da região da Ístria, 
onde podemos visitar: Hum, conhecida como a cidade mais pequena do 
mundo e Rovinj, a pérola da Ístria. 

No dia 12 de abril o grupo zarpou, no ferry, para o Parque Nacional das 
ilhas Brijuni, aí todos puderam participar num safari e conhecer as diver-
sas espécies que constituem a fauna e flora locais. 

No final todos voltaram a Zagreb, donde regressaram aos países de origem. 

Entre os dias 7 e 14 de abril, um grupo, de 4 professores e 3 alunos, do 
polo 4 do Arco Maior, participou na terceira mobilidade do programa 
Erasmus+, sob o tema “Walking in the shoes of the others”. Este inter-
câmbio foi dinamizado pela escola Ekonomska i Turisticka de Daruvar, na 
República da Croácia.

Os alunos e professores puderam participar em sessões de trabalho sobre 
o tema do encontro – a orientação espacial. Num dos workshops foi abor-
dada a temática das cidades sustentáveis. Os nossos alunos fizeram uma 
apresentação em inglês sobre uma viagem verde no parque da cidade do 
Porto. Durante a permanência em Daruvar os alunos ficaram hospedados 
em casas de famílias que os acolhem, tendo tido assim a oportunidade de 
conviver e conhecer os hábitos e rotinas do país. 

Visita ao parque Natural das ilhas BRIJUNI

Não é só passeio ... Apresentação dos trabalhos pelos alunos Jorge, Beatriz e Sandro

Na cidade mais pequena do mundo HUMO ARCO MAIOR  no Arco de Sergii na cidade de Pula

À descoberta de Zagreb...

Receção na escola da Croácia 
na cidade de Daruvar

Mapa da Croácia
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Editorial

Nesta edição do Jornal do Arco Maior pretende-se partilhar com 

a comunidade as atividades e os projetos realizados num semes-

tre de trabalho escolar, valorizando o empenho e a dedicação de 

professores e alunos e demais colaboradores. Obrigada a todos. 

No dia 18 de Junho inaugurou a exposição “A Cidade é uma Cena” do projeto 
anual Arco Arte, com o apoio da Fundação Altice. Foi uma mostra de vídeos, 
fotografias e desenhos, produzidos a partir de um olhar dos alunos sobre 
a cidade. Os trabalhos resultaram da vontade de relacionar o espaço social 
urbano, em que os jovens se movimentam, com a intervenção diária realizada 
em cada Arco. Num processo de constante relação e articulação, “A Cidade 
é uma Cena” reflete o cruzamento entre a exploração de práticas artísticas 
com o desenvolvimento de competências da cidadania em cada jovem.

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que cada Arco expôs o 
trabalho que realizou na sua “casa”, este ano a exposição realizou-se numa 
outra, a Casa da Imagem. O objetivo desta alteração foi o de compreender, 
a partir da visualização de linguagens comuns (vídeo, fotografia, desenho), 
temas que são transversais e outros que são característicos de cada Arco 
e da sua zona de localização. O vídeo foi uma linguagem trabalhada de 
modo transversal, por alunos e formadores, sendo os resultados destas 
explorações muito ricos e diversos, onde podemos ver desde gifs, paisagens 
visuais e pequenas curtas-metragens.

Nos trabalhos expostos revela-se a vontade dos jovens se incluírem na 
paisagem da cidade, através do retrato e do auto-retrato. Particularmente, 
no caso do vídeo e das fotografias do trabalho “O meu lado negro”, 
realizado em parceria com a professora Gabriela Ferreira, os jovens do 
Arco 3 representam-se no espaço público através de personagens ficcionais 
construídas a partir da sua própria identidade. 

Arcos 2, 3, 4 inauguram

“A CIDADE É UMA CENA”
uma exposição do segundo ano do projeto Arco Arte

Muitas das imagens na exposição representam zonas de ruínas ou de 
baldios urbanos; estes são espaços que os jovens procuram para explorar 
e descobrir, lugares que refletem o passado mas que, simultaneamente, 
suspendem o tempo e se abrem à projeção do futuro. 

Outros trabalhos, como o vídeo “Encontros” realizado com o formador 
Pedro Pinto no Arco 4, numa zona de tráfego mais intenso, tratam do tema 
da cidade como lugar real e virtual para a relação entre as pessoas, em que 
as ruas se confundem com as correntes de mensagens instantâneas.
 
A par dos registos resultantes do trabalho de campo, realizaram-se 
montagens fotográficas em suporte de papel e mapas da zona coberta 
pelas saídas, numa linguagem mais próxima do desenho, adotada pelos 
alunos por ser bastante útil para a 
tarefa de localização e orientação 
geográfica. 

Na exposição encontramos ainda o 
resultado de diversas experiências 
com a fotografias, o som e o vídeo, 
que utilizam técnicas como o 
lightpainting e o stopmotion. 

“A Cidade é uma Cena” estará 
patente na Casa da Imagem até 
final de junho.

Sobre o Arco Arte

O Arco Arte é um projeto anual que está implementado nos Arcos 2, 3 e 4. A definição das suas 
metodologias de trabalho, áreas artísticas a explorar e dos seus conteúdos é feita em articulação 
com outros projetos interdisciplinares em curso em cada Arco. As questões da cidadania, que foram 
sendo trazidas à luz do trabalho que os jovens foram realizando sobre a cidade, estiveram sempre em 
perspetiva como a finalidade de toda a experiência do projeto Arco Maior. 

Sendo este o segundo ano de Arco Arte, o formador do Arco 2 e 3 Mário Antunes reconhece a 
crescente motivação dos jovens em registar fotograficamente a zona do seu Arco, realizando, a partir 
daí, tanto aprendizagens técnicas como o reconhecimento geográfico da cidade. Os alunos são 
unânimes ao afirmar a importância de interligação das linguagens da fotografia, do desenho e do 
vídeo. Salientam a surpresa de descobrir que a fotografia e o vídeo, que já realizavam habitualmente 
com os smartphones, têm muito mais segredos para aprender do que o que pensavam. 

Daniel e Jéssica - Arco Maior 4

Trabalhos realizados pelos alunos na 
disciplina de Artes e Multimédia

Exposição dos trabalhos fotográficosExposição do Projeto “Uma rua da minha cidade a Av. de França”


