
É capaz de, numa frase, dizer algo importante sobre si?
Sou uma pessoa que tenta conciliar a vida da família, que também é muito 
importante, com a vida do trabalho.

Diga-nos qual a razão principal para ter escolhido a sua profissão.
Foi uma escolha antiga. Acho que foi a ideia de poder tomar decisões que nos 
pudessem ajudar a mudar a vida das pessoas.

Qual o seu percurso académico até chegar à carreira de juiz?
Tirei o curso de Direito, na Universidade Católica do Porto, depois o curso 
de Magistratura em Lisboa, no Centro Judiciário. Dois anos, um em Lisboa e 
outro, de estágio, nos Tribunais. Só depois iniciamos a carreira. 

Na sua profissão o que mais lhe agrada e o que menos o seduz?
O que menos me seduz é a parte do trabalho que é um bocado monótona e, 
às vezes, com pouca importância, pequenas coisas que não têm muita rele-
vância para a vida das pessoas. O que mais me agrada é mesmo poder traba-
lhar na área da Família, das crianças, onde sinto que consigo, ou que tenho 
a obrigação, de mudar a vida das famílias e, principalmente, das crianças.    

Quais as razões que o trouxeram ao Arco?
Conheci o Arco através dos processos aqui do Tribunal e, portanto, foi um 
projeto que eu percebi que era quase o único que conseguia acolher muitos 
dos jovens que estavam em abandono escolar e conseguiam que eles reto-
massem os estudos de uma forma diferente. Foi isso que me cativou. Depois 
procurei, fiz uma visita ainda no Carvalhido e depois fui lá um dia com uns 
colegas almoçar e fiquei com uma relação mais próxima. 

Acha que o Arco Maior tem razão de existir? Por que razão?
Sim, porque nós temos muitos processos de jovens em abandono escolar 
e não temos nenhum sistema diferente do ensino regular, ensino esse que 
não dá resposta, nem nas alternativas, como os CEFs e etc. Os jovens não se 
reveem nesse modelo e, portanto, o Arco Maior faz a diferença, mesmo que 
por vezes não consiga mudar a vida de todos os alunos que passam por lá.

A escolha da festa no Arco Maior mostra a importância que atribui à 
sua esposa.
Em que medida a sua esposa é importante para o seu trabalho?
É essencial, porque partilho alguns dos casos que tenho e, às vezes, é mais 
ter com quem desabafar. Como aqui é uma área relacionada com a família, a 
experiência dela ajuda a situar e a dar ideias para os casos.

Por que razão escolheu o Arco Maior para a festa de aniversário da 
sua esposa?
A ideia era para fazer uma festa e já que se ia ter algum tipo de investimen-
to que fosse também para colaborar com a entidade que eu achasse que ti-
nha um trabalho diferente e que tirasse partido desse investimento. Como 
o Arco é tao importante para muitos dos jovens que tenho aqui nos meus 
processos e de outros colegas também, achei que era uma forma de festejar 
e pôr esses jovens a colaborar nessa festa.

Qual foi a sua impressão em relação ao modo como estava organizado?
A impressão foi excelente, nós não tivemos que nos preocupar, digamos, 
com muitos aspetos práticos e foi o que aconteceu. Tivemos apenas de di-
zer o número de pessoas, tivemos uma reunião, uns dias antes, para dizer-
mos qual o tipo de comida que gostaríamos, mas tudo o resto foi deixado à 
responsabilidade e à criatividade do Arco Maior e essa parte foi excelente. 
Correu tudo muito bem, estava tudo muito bem decorado e até consegui-
ram, por iniciativa própria, organizar tudo da melhor maneira, portanto, a 
impressão foi muito positiva.
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seu sorriso, porque o Guilherme espera, no futuro, dar continuidade à re-
lação com a pessoa de quem mais gosto, a minha namorada, ser uma pessoa 
melhor e continuar ligado ao futebol. 

Perguntei-lhe se queria ter filhos. Sim! E por que razão? Porque… pensou, 
durante alguns segundos …porque gostava de dar continuidade a mim. Eu 
calei-me.

Mudámos de assunto e voltámos ao futebol. O Guilherme treina, como ad-
junto, a equipa de Juvenis do Caxinas. Eu não tenho formação, mas o pouco 
que aprendi gosto de passar aos miúdos, faço-o por gosto. São miúdos compli-
cados, rufias, mas eu gosto de puxar por eles, fazer alguma coisa por eles, não 
sei, mas é um sentimento bom. É por gosto. O pouco que sei, passo. A minha 
relação com estes miúdos é top. Eles gostam bué de mim. Brincam, quando é 
para brincar, quando é a sério, é a sério. Nunca tive nenhum caso complicado 
para resolver. Quando há problemas, conversamos. Falo com eles.  

Estávamos a chegar ao fim da nossa conversa. Propus-lhe um conjunto 
de perguntas para respostas rápidas. Aceitou. Aqui vai o resultado desse 
trabalho.

A tua cor preferida: Branco
O filme de que mais gostaste: Deixe ver…agora não me lembro.
Uma palavra para a equipa futsal Arco Maior: Vitória
A maior injustiça, para ti, é: A desigualdade
O teu maior amigo: Nuno
A melhor refeição é: Cozido à portuguesa
A tua bebida preferida: Fanta
Já foste vítima de racismo? Não

O tempo tinha passado sem que déssemos por isso. Chamámos os fotó-
grafos do Arco e posamos para a fotografia. No aperto de mão, havia a 
expressão de uma pessoa bondosa que me cumprimentava com um sor-
riso de quem espera que a namorada esteja à sua espera e, se possível, 
no campo de jogos do seu Caxinas.

O pouco que aprendi 
gosto de passar aos 
miúdos, faço-o por gosto

O Guilherme sentou-se ao meu lado, com o ar sereno de quem não preci-
sa de ter pressa para nada, a não ser para se deixar estar e explicou-me 
que o apelido Boada era da parte do pai, emigrado em França, numa terra 
que dista uma hora de Paris, com nome impronunciável e que, por causa 
disso, podia optar pela dupla nacionalidade, assunto que ficava para mais 
tarde, quando regressasse à companhia do pai.

Quando lhe perguntei qual era a sua característica principal, ele olhou-
-me com uma tranquilidade pouco habitual aos 17 ano de idade, apesar de 
ter os 18 a quatro meses de vista, e ponderou, sorriu, e disse que era uma 
pessoa bondosa. Eu escrevi que a sua maior característica era a bondade 
e sorri também.

Eu era aluno do Alexandre Herculano, frequentava um PCA e era acompa-
nhado pela Dra Nicole, uma técnica da CPCJ, com quem eu falava muito e 
que me aconselhou a ir ao Arco Maior. E, a seguir a uma pausa, acrescen-
tou, No Arco gosto dos meus amigos e dos professores, mas tenho pouca 
paciência para as aulas... Avaliou a minha reação e esclareceu, mas é uma 
coisa de mim.

Soltou uma gargalhada incrédula, quando lhe perguntei se eram as more-
nas ou as loiras que lhe mexiam na alma, mas foi perentório ao concluir, 
as morenas. Depois deixou-me a imaginar o que seria um bom sorriso, 
porque é um bom sorriso que ele mais aprecia numa mulher. Fiquei com 
a certeza da importância que a namorada tem para ele e da bondade do À conversa com Antero Afonso

Guilherme Boada à conversa com o professor Antero Afonso

Guilherme Boada
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Um Reporter Inconveniente

Um repórter 
inconveniente 
no Arco Maior

O que é que o fez ser jornalista?
A convicção de que poderia ser útil à sociedade, porque para mim o 
jornalismo é um serviço público. Portanto, como era jornalista, procu-
rava resolver determinadas situações.

O seu livro, “Um repórter inconveniente”, dá conta de um grande 
envolvimento no trabalho de investigação. É normal este tipo de 
envolvimento pessoal na sua profissão?
Tenho consciência que é preciso um envolvimento muito grande, pessoal 
e familiar, para fazer o que eu fiz. Tive de roubar tempo ao tempo da fa-
mília, pois era preciso trabalhar para o jornal sem estar no jornal. Para 
fazer o que fiz, muitas vezes fora das horas de serviço, significava que, 
por exemplo, se eu fosse agredido, ferido, não podia recorrer ao estatuto 
de acidente de trabalho porque eu, oficialmente, não estava a trabalhar. 
Nem podia apresentar contas ao jornal das despesas feitas durante a in-
vestigação porque, oficialmente, não estava a trabalhar. Portanto, houve 
um envolvimento importante. E não conheço, de facto, quem, naquele 
tempo, fizesse esse tipo de jornalismo de investigação fora das horas de 
serviço como eu fiz.  

Entrevista a Aurélio Cunha

Como foi para si, ser jornalista antes e depois do 25 de abril?
Antes do 25 de abril, diria que não havia verdadeiro jornalismo, os jor-
nais tinham Censura, não tinham liberdade de publicar determinadas 
verdades. Por exemplo, antes do 25 de abril os jornais não noticiavam 
os suicídios, como se ninguém se suicidasse, ninguém se atirava da pon-
te, as pessoas caíam da ponte. Não havia notícias de greves, não ha-
via violência doméstica, não havia nada, só era publicado aquilo que o 
Governo autorizava. Havia o futebol e mais aquilo que a ditadura então 
permitia. Não havia qualquer possibilidade de criticar o primeiro minis-
tro, o governo, ou o presidente.   

Escolheu para título do seu livro “Um Repórter Inconveniente”. 
Porquê?
Porque, realmente, fui inconveniente. Confesso que já não sei se sou o 
pai do título. Há o conceito de inconveniente para mal-educado, mas aqui 
inconveniente é no sentido de alguém que incomoda sempre, neste caso 
eu e as minhas reportagens. Por exemplo, reportagens minhas estiveram 
na origem das demissões de diretores de cadeias, de administrações hos-
pitalares, de alterações de leis, etc.

Por que é que era conhecido como 115?
Eu era conhecido por 115, hoje o 112, porque tornei-me tão familiar para os 
leitores do Jornal de Notícias (JN) que eles viam em mim o 115, a pessoa 
a quem recorriam quando sentiam que o jornal os podia ajudar. Se, por 
exemplo, precisavam de casa recorriam a mim, como sendo um jornalista 
que os podia ajudar. Uma vez publiquei que no bairro da Sé havia miúdos 
a dormir em gavetas de armários, por falta de espaço no quarto. A repor-
tagem provocou muito alarido, as assistentes sociais desencadearam um 
processo e a família foi realojada numa casa camarária. A situação foi co-
nhecida e depois os moradores diziam que quem tinha conseguido a casa 
tinha sida o Aurélio Cunha. A partir daí não me faltaram “clientes” …  

Sentia-se bem em ser chamado 115?
Sim, ficava certamente contente, porque isso significava que as pessoas 
viam em mim alguém que as podia ajudar e não tinham que pagar nada…

Porque é que quis contar a sua vida profissional?
Devia ter escrito o meu livro mais cedo, e não cerca de 12 anos depois de 
me ter reformado. E fi-lo por más razões. Tinha dois filhos. Na altura um 
deles, com 38 anos, era professor de educação física, tinha duas meninas, 
e apareceu-lhe um cancro nos intestinos. Teve de fazer quimioterapia  
e tinha sessões de cinco e de seis horas. Para matar o tempo, comecei a 
escrever umas coisas, uma espécie de terapia, onde ocupava o meu tem-
po. A apresentação do livro decorreu na biblioteca Almeida Garrett, no 
Palácio de Cristal. Convidei muitas pessoas, gente que ao longo dos anos 
tinha colaborado comigo na feitura de notícias e de reportagens. Nunca 
imaginei que que estivessem centenas de pessoas nessa apresentação.
O livro foi uma espécie de terapia para o drama que tinha em casa.

Corria a segunda metade de 2016, quando convidamos Aurélio Cunha para realizar um encontro com os 
jovens que frequentavam o Arco Maior, tendo como pretexto o seu livro «Reporter Inconveniente». Como é seu 
timbre, aceitou o desafio e viveu uma experiência que nunca mais esqueceu (ver texto na página seguinte). 

Em 2019 voltamos a convidá-lo para uma nova experiência. Concedeu-nos esta entrevista e deu testemunhos 
das novas sensações vividas (texto página seguinte).
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Voltei à escola

Com a equipa do jornal

Três anos e pico depois da primeira estadia, voltei ao estabelecimento 
de ensino que então caracterizei como sendo de “alunos malditos” da es-
cola pública e de “professores loucos” -apostados em torná-los cidadãos 
responsáveis. O pretexto foi falar novamente sobre as minhas diatribes 
jornalísticas, nomeadamente sobre o meu livro “Um repórter inconve-
niente-bastidores do jornalismo de investigação”.

Escrevi na altura que este “aliciante projeto de reverter jovens proscritos 
em gente confiável” chama-se Arco Maior (www.arcomaior.pt), institui-
ção que cresceu a olhos vistos, alargando, presentemente, a sua ação a 
um muito maior número de jovens.

Obrigado, Aurélio Cunha

Entre 2016 e agora observei uma assinalável diferença de comportamen-
to entre os participantes nessas conversas. Se, então, fiquei, por vezes, 
chocado com a postura de alguns deles, hoje direi que o Arco Maior ti-
nha transformado, de facto, “alunos malditos em cidadãos responsáveis”. 
Comportamento exemplar, com perguntas que demonstravam a prepara-
ção tida para a nossa conversa.

Eu gostei muito. Só não sei se justifiquei a expectativa gerada à minha 
volta.

Como fã do Arco Maior, voltarei sempre.

Alunos Malditos e Professores Loucos

Relativamente à história “Padre abandona filho bebé”, sabe algu-
ma coisa ainda sobre a criança?
Sim, sei que o bebé veio para o Porto para uma casa de freiras, tentei 
falar com elas, mas não me disseram nada, portanto nunca mais tive 
acesso à criança. Cheguei a falar com a mãe da criança, mas fiz questão 
de não revelar a sua identidade. Tive respeito pelo seu drama e não pu-
bliquei mais nada.

Se não tivesse sido jornalista, o que gostava de ter sido?
Gostava de ser jogador de futebol, era aquilo que gostava de fazer.

Depois das histórias todas que se passaram consigo, o que mudou 
em si?
A minha mulher diz que mudei completamente, que a profissão me mar-
cou muito, que antes era muito mais compreensivo e agora não tenho 
paciência para nada. Como foi uma vida muito stressante, eu ia para a 
cama com as notícias, sonhava com as notícias, imaginava como seria o 
título e como os leitores iriam reagir. Foi uma vida muito cansativa.

Há algum jornalista português, hoje em dia, que respeite espe- 
cialmente?
Há. Não individualizo com receio de ser injusto para alguns.

O senhor não tinha medo dos riscos que corria nas investigações?
Não, eu tinha medo era de meter o pé na argola, de não poder provar 
aquilo que escrevia.

Não ficava com medo de as pessoas com quem se metia poderem 
vingarem-se na sua família?
É risco a correr por um jornalista. Não é um arriscar estupidamente, era 
um arriscar consciente. Eu corro o risco, agora, de ir buscar o carro e ser 
atropelado. Valia a pena correr o risco

Como é que a sua família reagia às investigações que fazia?
Não sei bem explicar. A família foi muito sacrificada, a minha mulher 
e o meus filhos foram muito sacrificados. Até nas férias. Houve uma 
ocasião em que fomos para o Algarve e eu não tinha conseguido acabar 
uma reportagem aqui sobre o Centro Comercial Brasília e da vinda do 
Presidente da República para a sua inauguração. Eu tinha tido aceso a 
um relatório dos Sapadores Bombeiros, onde se dizia que aquilo era um 
perigo público que os fios elétricos estavam todos a mostra. E escrevi a 
reportagem, mesmo estando já em férias, no aeroporto de Faro.
 

Estive a falar do meu livro “Um repórter inconveniente - bastidores do 
jornalismo de investigação, com alunos malditos da Escola Pública e com 
professores loucos-apostados em torná-los cidadãos responsáveis. Este 
aliciante projeto de reverter jovens proscritos em gente confiável. cha-
ma-se Arco Maior (www.arcomaior.pt).

Foi um auditório completamente diferente de todas as minhas experiên-
cias anteriores. Interpelado sem dó nem piedade por quem não lê jornais 
nem convive com regras, confrontei-me com a realidade dos excluídos.  
E fiquei fã do Arco Maior. Espero lá voltar.

Visita ao Arco Maior em 2016

Visita ao Arco Maior em 2019
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O que acha do Arco? 
Acho um projeto incrível. E está sinceramente a superar todas as minhas 
expectativas. Apesar de não ser fácil estar na parte de empregabilidade, 
acredito que as capacidades de manter um emprego vêm como conse-
quência da institucionalização de muitos hábitos comportamentais que 
importa desmontar, compreender os seus contextos e eventualmente 
derrubar. Dar uma nova importância ao trabalho, aos valores e às res-
ponsabilidades que isso acarreta. Tem sido um trabalho muito divertido 
para mim, principalmente porque implica muita interação com os for-
mandos, compreender como pensam e como agem face a dificuldades. 
Tenho aprendido imenso, tanto com os professores como com os for-
mandos.  

Como pensava que ia reagir depois de experimentar o Arco?
Eu sou um bocado viciada em adrenalina e ambientes de caos sempre me 
deram algum conforto. Dado o conteúdo das minhas experiências pas-
sadas achei sinceramente que o Arco Maior ia ser uma experiência um 
pouco entediante. Achei que ia ficar aborrecida rapidamente porque real-
mente tenho essa péssima característica, entedio-me muito facilmente. 
Mas ainda bem que vim com essa expectativa porque realmente o Arco 
Maior tem sido um poço de boas surpresas e aprendizagens. Sou muito 
feliz aqui.

Fale-nos dos Alunos. 
São seres humanos incríveis com capacidades que nem eles sabem. Cus-
ta-me de vez em quando ver a falta de ambição de alguns, porque para 
mim isso é um reflexo do pouco que eles se têm em conta. Mas não tenho 
a mínima dúvida que conseguem tudo o que quiserem, basta terem força 
de vontade. 

Como veio trabalhar para o Arco Maior? 
Tinha acabado um estágio numa Organização-Não-Governamental (ONG) 
chamada Associação do Johnson na Amadora e não sabia muito bem qual 
seria o meu próximo passo. A minha irmã já me andava a falar do Projeto 
Arco Maior há algum tempo, dizia que andavam à procura de funcioná-
rios para dar suporte ao trabalho administrativo e de empregabilidade. 
Finalmente decidi ter uma conversa com o Professor Joaquim e adorei 
logo o projeto. Fui a uma exposição do Arco em junho, onde tive a opor-
tunidade de almoçar no Arco 3 e fiquei seriamente impressionada. Em 
julho dei início ao meu trabalho como técnica de empregabilidade. 

Fale-nos um pouco sobre si. 
Nasci em Inglaterra, mas fui criada em Braga. Estudei até ao 12º ano 
numa Escola no Porto onde tive a oportunidade de aprender Inglês fluen-
te. Fiz um Gap Year (parar um ano) entre o secundário e a universidade 
porque não tinha certezas do que queria fazer a seguir. Nesse Gap Year 
trabalhei como empregada num restaurante, tirei a carta e fui para Mo-
çambique fazer uma missão de voluntariado. Após o meu regresso decidi 
estudar Sociologia e depois do curso decidi voltar a fazer voluntaria-
do, desta vez no Sudoeste Asiático. Quando regressei a Portugal optei 
por ir para Londres estagiar numa ONG durante quatro meses e depois 
mudei-me para Calais em França para trabalhar no campo de refugiados 
conhecido como “Jungle”. Passei lá seis meses inacreditáveis em todos 
os sentidos. Em setembro de 2016 achei que era a altura perfeita para  

Margarida Soares dos Santos e a 
inserção no mercado de trabalho

Abrir portas para o emprego

Desde 2018, Margarida Soares dos Santos tem trabalhado de perto com os jovens do Arco Maior e tentado 
abrir as portas que os possam conduzir ao mercado de trabalho, dando consistência às linhas com que 
desenham o seu projeto de vida. É o testemunho desse percurso que aqui se regista.

Margarida Soares dos Santos

começar o meu mestrado. Tirei o mestrado em Ação Humanitária onde 
tive a oportunidade de estudar na Holanda e Alemanha, bem como es-
tagiar em Itália. Foi incrível. Acabada toda esta aventura, decidi voltar 
às raízes portuguesas e trabalhei na Amadora na Academia do Johnson, 
sendo que depois vim para o Arco Maior. 
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Recebeu-nos com um sorriso largo e um brilho no olhar, como se fosse-
mos amigos de longa data ou lhe tivéssemos feito algum favor. 

Olhámos o ambiente assético do consultório e fizemos a primeira per-
gunta, como aqueles que vão para tirar um dente, querendo saber com 
que idade se formou como dentista. Ela sorriu, pensou um pouco, e disse 
como se recuasse no tempo «Formei-me com 26 anos.»

O que justificaria a opção por uma especialidade que deixa tanta gente 
de boca aberta? Voltou a recorrer à memória e deixou deslizar uma ex-
plicação «O meu avô e o meu pai eram médicos e desde pequena quis tirar 
algo relacionado com a saúde. A especialidade de dentista veio no final do 
curso» e sublinhou, para que não restassem dúvidas. «Sim, gosto muito do 
trabalho que faço».

Quisemos saber se a tranquilidade que manifestava naquele momento, 
se manteria em situação de tensão e perguntámos, de rompante, que 
recordação tinha da sua primeira consulta, como tinha reagido ao facto 
de ter alguém a quem tinha de tratar e de alguma coisa que pudesse cor-
rer menos bem. Para nossa surpresa, não abandonou o sorriso e voltou 
a evocar o seu património familiar «Reagi bem à minha primeira consulta, 
com naturalidade, porque desde pequena ia ajudar o meu avô e o meu pai 
no consultório. Isso deu-me tranquilidade.»

Quisemos levar ao extremo a nossa curiosidade e perguntámos-lhe qual 
tinha sido a sua maior dificuldade a tratar um paciente. A sua resposta 
deixou-nos algo perplexos, pela simplicidade com que abordou o tema 
e pelo inesperado. Disse, com modéstia «Tenho tido sorte, porque nunca 
tive uma situação limite». E, olhando o nosso ar de desalento, acrescentou 
«Exceto quando um paciente desmaiou por bastante tempo. Tinha acabado 
a consulta, ele já estava em pé e, sem razão aparente, desmaiou e magoou-
-se na cabeça». Como se estivesse a ler os nossos pensamentos, concluiu 
«Deve ter sido a vez em que me afligi mais.»

Perante a serenidade demonstrada, mudámos de assunto, inquirindo so-
bre a experiência de voluntariado em que a nossa interlocutora se encon-
tra envolvida. Começámos pelas prisões. Queríamos saber se era verdade 
esse seu envolvimento e, em caso afirmativo, como tinha acontecido. Pen-
sou, durante poucos segundos e esclareceu «Sim, é verdade, faço parte de 
um grupo que visita e dá apoio em várias cadeias. Esse grupo desloca-se aos 
sábados de manhã e eu estou livre aos sábados de manhã.» Rematou, como 
se fosse a coisa mais simples do mundo, «Portanto, foi fácil!». Perante o 
nosso ar incrédulo, explicitou «De início fiquei receosa. Eu costumava ir às 

feiras e nunca esperei ir fazer volunta-
riado para as cadeias. Mas, nas minhas 
andanças, encontrei um amigo que me 
convidou a ir fazer voluntariado para 
uma prisão, eu não sabia muito bem 
o que aquilo era, mas aceitei e depois 
gostei muito da experiência.» Já que a 
sua disponibilidade parecia ser infini-
ta, perguntámos-lhe como tinha sido 
a reação dos presos à sua presença. 
Foi, igualmente, de forma muito se-
rena que respondeu «Tem sido muito 
boa, fomos muito bem acolhidos, tanto 
pelos reclusos como pelos guardas da 
cadeia.»

Fizemos, finalmente, a abordagem à 
sua colaboração com o Arco Maior, 

razão que nos levara até esta conversa. O rosto dela iluminou-se de novo 
«O primeiro apoio que dei foi ao Jorge Silva, um dos alunos do Arco Maior.  
A engenheira Cláudia Teixeira, que conhece o professor Antero Afonso, pe-
diu-me para ver o Jorge aqui no consultório e eu anui com muito gosto».  
E como se adivinhasse a pergunta que lhe iriamos fazer de seguida, expli-
cou «O voluntariado faz bem a quem o faz e a quem o recebe. Eu acho que 
é muito bom para as pessoas. É uma atitude cívica, e faz-me bem. É bom 
ser voluntário. Hoje sou eu, amanhã podes ser tu a fazer o bem.» Perante 
a assertividade das suas afirmações perguntámos-lhe se aconselharia os 
alunos do Arco Maior a fazerem voluntariado. A sua resposta voltou a 
ser perentória «Sim, eu acho que vocês, alunos do Arco Maior, deviam fazer 
voluntariado, porque iriam praticar o bem e porque iriam ficar, com certe-
za, espantados com o que se faz nesse domínio.» Porque há muita gente 
envolvida e histórias muito bonitas no voluntariado, quisemos fechar 
este nosso encontro, pedindo-lhe que, com base na sua experiência, nos 
desse um conselho - para partilhar e motivar os nossos colegas do Arco 
Maior – sobre o voluntariado. Com sinceridade disse-nos «Desejo-vos as 
maiores felicidades, que vejam sempre o lado bom da vida e que estejam 
gratos. Ao fazermos voluntariado contactamos, por vezes, com situações de 
vida muito difíceis e ao presenciarmos essas situações ficamos gratos por 
podermos ajudar.»

O nosso encontro tinha chegado ao fim. Foi com o nosso melhor sorriso 
que nos despedimos, agradecendo a disponibilidade para nos tratar, para 
nos cuidar e para nos fazer mais bonitos. Obrigado Dra. Teresa!

À conversa com a Dr.ª Teresa Urbano

Os formandos do Arco 1, do EFA Secundário, saíram das suas instala-
ções por volta das 14 horas, na segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, 
para participarem no Peddy paper organizado pelas professoras de STC, 
no âmbito da Atividade Integradora 3 - “Ruas pequenas, estradas longas” 
para explorarem os temas abordados nas disciplinas de STC e CP “Mode-
los de urbanismo e mobilidade”.

O principal objetivo do Peddy paper era visitar sítios com história e arte. 
No percurso, os formandos tiveram de responder a perguntas sobre os 
locais onde se encontravam. Enquanto os formandos faziam o Peddy pa-
per, a professora de STC, Andreia Santos, fazia perguntas e dava pistas 
para onde eles tinham de dirigir-se.

Durante o percurso, os formandos foram levados a passar pela rua Mi-
guel Bombarda, onde fotografaram elementos da arte urbana, de seguida 
dirigiram-se para a Praça Gomes Teixeira, passaram na Igreja do Carmo, 
na casa mais pequena do Porto, foram à Torre dos Clérigos e ao McDonalds 
dos Aliados, um dos mais lindos do Mundo. 

Peddy Paper “Às voltas na minha cidade”

Após uma visita à estação de São Bento, dirigiram-se para a Baixa da cidade. 
No centro da cidade, os formandos visitaram o emblemático Café Magestic, 
símbolo da arte nova. Na pastelaria Império comeram um dos melhores 
rissóis do Porto. Por fim, observaram a fachada da Câmara Municipal do 
Porto e contaram doze esculturas, tantas quantos os ponteiros do relógio. 

Uma colaboração desinteressada

A Dr.ª Teresa Urbano é uma profissional de saúde e uma pessoa com um enorme coração e grande dispo- 
nibilidade. Tem permitido que alguns dos nossos jovens tenham um sorriso mais bonito e uma boca mais sã. 

Às voltas na cidade
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Entrevista ao coordenador André Alves

É um bocadinho 
como a vida

Há quanto tempo já são coordenadores no Arco? 
Eu estou a começar o meu terceiro ano como coordenador, a Professora 
Rosário está no primeiro, está aqui há cerca de três meses.   

Por que aceitaram ser os coordenadores deste Arco?
Essencialmente foi porque constatávamos que nas escolas de ensino re-
gular havia dificuldade em dar resposta a determinado tipo de alunos, 
quando surgiu a possibilidade de integrar o Arco Maior, achei que seria 
um bom desafio e que poderia trazer algo de positivo para o projeto.

Estão a gostar deste trabalho aqui como coordenadores no Arco?
É como a vida, tem momentos bons e momentos maus, cada dia é um dia, 
trabalhamos sempre para que o balanço final seja positivo.

Acha que algo mudou com a sua entrada aqui no Arco? E com a 
Professora Rosário?
Eu já estou aqui há três anos e agora entrou a professora Rosário, eu 
acho que houve mudanças tanto quando eu entrei, como quando entrou 
a professora Rosário. Houve mudanças principalmente na forma de or-
ganizar as aulas, eu procurei criar condições para formas de ensino dife-
rentes, com maior ligação aos projetos, os projetos acabam por ser uma 
temática presente nas aulas ao longo de todo o ano. 

Acha que trabalham bem em conjunto?
Sim! Trabalhamos bem sem dúvida! Tentamos que no Arco haja sempre 
uma grande sintonia entre os coordenadores, já assim era com a antiga 
coordenadora, a professora Salomé, com quem também tinha uma boa 
relação. 

Qual foi a sua relação com os alunos com o passar do tempo?
Na minha vida procuro ser autêntico, os alunos podem esperar que eu 
seja sempre uma pessoa verdadeira. Isso, por vezes, cria dificuldades 
pois nem sempre os jovens lidam bem com a minha frontalidade. Uma 

Prof. André Alves

Os coordenadores do polo 2

das coisas que aprendi aqui foi a dominar o impulso de reagir enquanto 
estou de cabeça quente e procurar ter sempre mais autocontrolo, isso 
mudou a minha relação com os alunos, mas, desde o início, sempre pro-
curei ser atento às suas preocupações e necessidades. 

Acha que é fácil gerir as regras aqui no Arco?
Não, por vezes é extremamente difícil. As regras são construídas em 
assembleia, juntamente com os alunos. Mesmo depois de as regras es-
tarem estabelecidas a coisa mais difícil é que todos as cumpram, é um 
trabalho contínuo e do dia-a-dia.

Acha que as regras são muito exigentes para os alunos?
Eu penso que são justas e adequadas, há um conjunto de regras de que 
não podemos abdicar tais como: chegar a horas, não faltar, haver respei-
to pelas pessoas, essa é para mim a regra que está na base das outras 
todas, a regra do respeito, pelos outros e por si próprio. 

Qual foi a história mais complicada que teve aqui no Arco?
Já houve tantas que para mim é difícil saber qual foi a mais difícil, mas 
posso falar de uma situação caricata, ocorrida na serra da Estrela. Um 
aluno que não queria sair para jantar, entretanto desapareceu, andou es-
condido na pousada, durante meia hora ou mais, quando o encontrei, 
recusou-se a sair para jantar. Não foi propriamente uma situação muito 
complicada, mas marcou-me bastante, porque depois de uma planificação 
exaustiva de todos os detalhes dessa visita de estudo, não consegui acei-
tar que as atividades fossem estragadas por uma situação incompreensí-
vel. Ainda agora não consigo entender o que levou o aluno a recusar-se.

A coordenação do polo 2 tem conhecido diferentes intérpretes, tendo atualmente como responsáveis o 
professor André Alves e a professora Rosário Ribeiro. Quisemos ouvir as suas opiniões sobre os desafios que 
se lhes colocam e as interacções que desenvolvem para assegurar o dia-a-dia do Arco. Recolhemos os seus 
depoimentos em separado. O professor André falou-nos sobre a sua experiência anterior e o modo como 
acolheu a nova coordenadora. A professora Rosário manifestou as suas impressões sobre este novo desafio. 
Das conversas com o Rúben Pereira e Catarina Sofia ficam os registos.
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Um trabalho colaborativo

Qual a origem do projeto do mergulho no Douro?
A ideia partiu da disciplina de Ciências Naturais, o professor apresentou 
essa ideia, a partir da qual começamos a construir o projeto. Por outro 
lado, quisemos aproveitar a identificação dos jovens com a sua cidade, 
achamos um bom tema que nos permitiria colocar desafios interes-
santes, criámos várias atividades, por exemplo, caminhamos em Gaia, 
procurámos várias possibilidades, encontrámos uma empresa ligada ao 
turismo que nos ofereceu a possibilidade de fazermos um cruzeiro, visi-
támos a Afurada, a reserva natural do Douro, a Ponte da Arrábida, pouco 
a pouco, criámos este projeto.

O projeto de recolha alimentar como surgiu?
É uma parceria com uma associação aqui da freguesia do Bonfim, a Fios 
e Desafios. Conhecemo-nos num evento que se realizou aqui na escola, 
pouco a pouco fomos falando e surgiu essa possibilidade. Quando temos 
excedentes alimentares, telefonarmos à associação para eles os virem 
buscar. Já chegamos a fazer workshops em que ensinamos os utentes 
da Fios e Desafios a confecionar as suas próprias refeições, em algumas 
ocasiões os nossos alunos participaram também na recolha e distribui-
ção dos alimentos.

Como achou que os alunos reagiram a este projeto integrado na 
caridade?
Houve vários níveis de reação, as reações variaram de atividade para 
atividade: na parte da recolha, durante um período bastante longo, ti-
vemos três alunos que andaram envolvidos, iam ajudando o pessoal da 
associação na recolha de alimentos numa carrinha, entravam em vários 
estabelecimentos comerciais que fornecem a comida, essa foi a parte 
que correu melhor. Na parte dos workshops de culinária houve algumas 
dificuldades, os próprios participantes não eram muito regulares na sua 
participação, o que comprometia as aprendizagens que queríamos que 
fizessem.  

Esta parceria já se iniciou há dois anos, continuamos a considerar um 
caminho positivo e no qual estamos sempre a tentar envolver os alunos.

A mudança

Por que aceitou ser coordenadora?
Porque estava a precisar, na minha 
carreira profissional, de um desa-
fio. Tenho quase 29 anos de ensino 
e, portanto, isso faz com que tenha 
experiência a lidar com alunos e por 
isso, quando me foi feito o convite, eu 
achei que seria uma mais valia para 
os alunos do Arco e que eu conhecia 
como sendo jovens com caracterís-
ticas muito diferentes daqueles com 
que habitualmente lidava, enquanto 
professora.

Gosta do seu novo trabalho no Arco?
Estou a gostar muito, claro que há momentos que são difíceis, mas há 
outros que são muito gratificantes.
Quando percebo que consigo mudar, fazer feliz, dar um dia diferente a 
um dos alunos, sinto que valeu a pena.

Acha que mudou alguma coisa com a sua entrada aqui no Arco?
Acho que sim, todas as pessoas que entram de novo em qualquer local 
trazem mudanças e novidades.

Entrevista à coordenadora Rosário Ribeiro

Como é a relação entre coordenadores?
Trabalhamos em conjunto, partilhando opiniões, e quando não concorda-
mos, conversamos e chegamos a uma conclusão em conjunto.

Como é a sua relação com os alunos?
Com alguns sinto que já consegui construir uma verdadeira relação, com 
outros ainda a estou a construir. Ainda não consegui chegar a todos os 
alunos, mas também acho que, ainda é muito cedo, para eu ter conse-
guido isso.

É fácil definir as regras no Arco?
Nem sempre é muito fácil definir regras, no Arco. Os alunos nunca fo-
ram, nem nunca serão alunos com os quais facilmente se consegue de-
finir regras.

Como avalia o projeto mergulho no Douro?
Esse projeto não é deste ano, foi do ano passado e pelo que sei foi um 
projeto que correu muito bem e que é intenção do professor André re-
nová-lo, revitalizá-lo. Agora, no período que se aproxima, vamos tentar 
que a partir desse projeto possamos trabalhar o Douro com estes novos 
alunos que não tiveram a possibilidade de trabalhar esse projeto, no ano 
passado.

Qual é a razão de terem colocado mesa bar no currículo?
Para capacitar os nossos alunos, para que ganhem experiência e conhe-
cimento que lhes permita, daqui para a frente, aceitar propostas de tra-
balho nessa área, tendo já uma base que lhes traga maior confiança. 
Também foi considerada a ligação de complementaridade com a área de 
Cozinha, bem como o aumento de qualidade nos eventos que promove-
mos ou a que nos associamos. 

Qual a importância da TIL aqui no arco?
A TIL é essencialmente uma ligação entre os alunos, os professores e a 
coordenação, se calhar, aqui no Arco Maior, fazemos todos um pouco de 
tudo, para mim o papel central da TIL é estar com os alunos, compreen-
der os seus dilemas, ter tempo para eles. A TIL deve ter um espaço pró-
prio para receber os jovens, cada um poderá trabalhar de uma maneira 
única, a TIL ajuda-nos a encontrar o caminho certo para cada um. 

Que papel poderão ter os ex-alunos na estrutura do Arco Maior. 
Os ex-alunos são sempre uma mais valia, são pessoas que já passaram 
pela mesma situação, podem ter uma enorme influência naqueles que 
estão atualmente a frequentar. A Inês Leorne, que trabalha no nosso 
polo, é um exemplo disso, sendo uma peça fundamental na equipa. Con-
sidero que o Arco Maior poderá beneficiar com a integração de antigos 
alunos. 

Rosário Ribeiro
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Qual foi a sua reação ao saber que tinha uma ex-aluna a trabalhar 
aqui no Arco Maior?
Achei muito interessante e, cada vez mais, acho que é uma mais-valia. A 
Inês sabe lidar com os alunos, porque já viveu as mesmas experiências e 
situações e isso faz com que ela tenha mais facilidade em conseguir que 
eles próprios tenham regras e que percebam quando é preciso adequar 
os seus comportamentos e atitudes

O que acha da importância da técnica de intervenção local (TIL) 
aqui no Arco Maior?
É muito importante a relação que estabelece com os alunos e a maneira 
como se relaciona com os técnicos que são responsáveis por eles. É uma 
figura essencial, primeiro porque tem uma formação especifica para li-
dar com as situações que, muitas vezes, os professores e os coordenado-
res não possuem, usando estratégias diferentes para lidar com os seus 
comportamentos e atitudes que nem sempre são as mais corretas.

Qual é a sua opinião em relação a ajudar as instituições de Caridade?
Acho muito bem. É uma maneira de os alunos perceberem que eles pró-
prios podem ser necessitados, eles próprios podem não ter tudo o que 
desejam, mas que pode haver alguém, outra família, que pode ter as mes-
mas ou mais necessidades. Isso é uma maneira de reeducar os alunos.

A minha experiência, como Técnica de Intervenção Local, no Arco Maior 
- Pólo 2, começou no ano letivo 2016/2017.

Ao longo de 20 anos de formação e experiência profissional, tenho focado 
a minha ação na identificação do problema, nas necessidades de cada um 
e paralelamente na busca de respostas adequadas, na resolução ou até 
mesmo solução. Não fico pelo diagnóstico!

O dia-a-dia no Arco Maior é tudo isso… é um desafio permanente, onde 
a resiliência está sempre presente e permite não desistir.

Considero o Arco Maior, um Projeto singular e de extrema importância 
para os jovens, nomeadamente no que se refere ao processo de inclusão.

Nestes quatro anos, a minha intervenção no Arco Maior, pautada por uma 
relação saudável, de respeito e honestidade, para com todos os jovens, 
teve e tem, como principal objetivo, promover e desenvolver medidas 
efetivas que contribuam para a criação e desenvolvimento de condições 
que possam potenciar competências para a construção de um projeto de 
vida assente nos princípios da cidadania, ajudando-os a descobrir quem 
são e o que representam na sociedade, as responsabilidades e os deveres 
associados aos direitos que se lhe reconhecem.

Tem sido fantástico perceber e ver que aquilo em que acredito, ou seja, 
que estes jovens podem fazer e podem ser diferentes, os ter encorajado 
e motivado para novas formas de estar e de pensar, e assim, com res-
ponsabilidade, serem incluídos, e serem capazes de tomar decisões e de 
viverem autonomamente.

É um desafio permanente,  
onde a resiliência está  
sempre presente

Andrea Teixeira

Depoimento de Andrea Teixeira, T.I.L.

Visita ao SeaLife, projeto Recomeçar, Setembro de 2020



Como chegou ao Arco Maior?
Concorri a nível nacional como professor.
Depois, andei a concorrer às ofertas de escola e, como sou agricultor, 
achei interessante ter uma atividade diferente. Concorri, vim à entrevis-
ta e fui um dos escolhidos.

Como foi o seu primeiro dia de trabalho no Arco?
Estava na expectativa, mas correu bem, encontrei aqui um grande desa-
fio, mas senti uma atmosfera muito agradável.

Os alunos reagiram bem às aulas de jardinagem?
No início, muitos torciam o nariz, mas com alguma sorte e habilidade, 
não sei, consegui motivar os alunos para as aulas e, no geral, acabam por 
colaborar bastante, mas varia, não é tudo igual.

Costumava dar aulas de jardinagem ou é uma experiência recente?
Eu já dei aulas de várias áreas, mas na área de Biologia e de Geologia, De 
Jardinagem é a primeira vez. No âmbito dessas disciplinas fazia traba-
lhos de jardinagem e horticultura, mas especificamente aulas de jardina-
gem é a primeira vez.  

Como ganhou interesse pela jardinagem?
A paixão pelas plantas, tenho uma paixão a nível pessoal, também tive 
oportunidade de desenvolver um jardim bastante grande que me dá mui-
to trabalho, mas dá-me muito prazer fazer as minhas experiências de 
horticultura, fui-me entusiasmando por essa área e comecei a tirar mui-
tos mais cursos, a fazer muitas formações, contactar com agricultores, 
com pessoas que gostam da área e desenvolveu-se cada vez mais o inte-
resse pela jardinagem.

Foi fácil adaptar-se aos alunos do Arco?
Nesse sentido sim, senti facilidade pela minha experiência anterior, te-
nho bastante experiência a nível de formação, sempre dei aulas a alunos 
a nível profissional e as metodologias que são usadas têm bastantes se-
melhanças com as metodologias usadas aqui no Arco. Por isso, não foi 
muito difícil adaptar-me ao estilo usado aqui.
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Um olhar para uma 
nova experiência 

Quais foram as maiores dificuldades que encontrou ao ensinar es-
tes alunos?
As variações de humor, há alturas em que as pessoas estão muito mal e, 
nessas alturas, podem gerar-se situações inquietantes e então tenho de 
ter mais paciência e tentar trazer as coisas para um lado mais positivo e 
evitar essa negatividade, mas, sem sombra de dúvidas, são essas varia-
ções de humor.

Os alunos já tinham conhecimentos de jardinagem?
Poucos, alguns já tinham, já faziam algumas coisas com os pais, isso é 
bom, porque assim já podiam motivar o resto da equipa a trabalhar.

Quais as expectativas que têm para estes alunos em relação às aulas?
Penso que, completando o 9º ano, têm um mundo e uma vida pela frente. 
Penso que os alunos aqui acabam por se sentir valorizados relativamente 
às suas capacidades e potencialidades e sentem-se novamente motiva-
dos para ir para a conquista do mundo. Quero com isto dizer que os 
alunos chegam a dizer que não sabem fazer nada, que a escola não serve 
para nada, não veem nada de positivo na escola e, de repente, recuperam 
a sua autoestima.  

A produção é biológica?
Sim, é tudo biológico, sou agricultor certificado. Estou a produzir cogu-
melos certificados, pereiras, macieiras, laranjeiras e, como tenho uma 
quinta biológica, acho que seria positivo mostrar aos alunos que também 
é possível reproduzir com eficiência e com qualidade através da produ-
ção biológica.

Sabemos que também semeiam produtos agrícolas. Fazem refei-
ções com estes produtos?
Quando eu cheguei, de facto, a colega que tinha estado cá nos anos ante-
riores deixou muitas coisas, porque muitas das culturas são feitas duran-
te o ano, não agora. Muitas são plantadas na Primavera para colher no 
Verão. Colhemos muita coisa em setembro e agora vamos produzindo, 

Entrevista ao Professor Miguel Vieira

O jardim no polo 3

Um outro jardim

O professor Miguel Vieira vive com os aromas, as cores e os sabores que a jardinagem permite. Transportou 
para o Arco Maior a sua experiência e o seu saber. Deixa-nos uma conversa muito interessante sobre esta sua 
experiência. No polo 3 do Arco Maior.
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Um desafio diferente

Há quanto tempo está no Arco?
Só entrei este ano para o Arco Maior.

Como é que é um dia seu no Arco?
É um dia bom e um dia feliz, porque tem corrido tudo bem, melhor do 
que aquilo que estava à espera e os formandos também estão a gostar.

A sua formação é na área de cozinha?
Sim.

Qual é a sua experiência anterior?
Trabalhei 40 anos numa empresa que antigamente era a Enatur, pousadas 
de Portugal, e que agora se chama Pestana Pousadas, quase todos os anos 
ia fazer eventos para o estrangeiro acompanhei bastante os Presidentes 
da República, como o Dr. Mário Soares e o Dr. Cavaco Silva. A última vez 
que saí com ele fui para a Índia, estivemos em Goa, em Nova Deli. Com o 
Dr. Mário Soares estive com ele em Florença, em Itália.

O que mais valorizava no seu trabalho nas Pousadas?
Foi bom porque me deu oportunidade de sair, estive quatro meses na 
Expo 98, era um dos responsáveis do restaurante do pavilhão de Portugal 
e dava-me oportunidade para sair. Fui representar duas vezes a cozinha 
portuguesa para Nova York, estive no edifício das Nações Unidas, fui 
várias vezes a Itália, fui a Espanha, fui à Alemanha, todos os anos ia 
sempre representar a cozinha portuguesa.

Como conseguiu fazer a transição das Pousadas para o Arco Maior?
Neste momento, estou aposentado, já tenho 65 anos e 40 e muitos anos 
de desconto. Aproveitei e foi então que surgiu a oportunidade de me 
candidatar para o Arco.

Como é a logística de preparação das refeições?
Eu gosto de trabalhar com antecipação, por exemplo hoje estou a 
trabalhar com aquilo que adiantei ontem e hoje já vou deixar, em parte, 
preparado o almoço de amanhã.

Os alunos gostam das aulas de cozinha?
Sim, vários até se oferecem para ir para a cozinha.

Quem decide as ementas?
Sou eu que faço as ementas.

Quem faz as compras para a cozinha?
Sou eu que faço as compras para a cozinha.

Entrevista ao formador Manuel Pereira

O chefe Manuel Pereira e os seus entrevistadores

Utilizam os produtos que cultivam na horta?
Sim, principalmente ervas aromáticas, todas que sejam cultivadas utilizo 
na cozinha.

Tem cuidados ambientais na escolha dos produtos, nomeadamente 
no uso da carne de vaca?
Não uso carne de vaca.

Aproveitam os restos alimentares?
Nós procuramos que não sobre nada, porque faço as refeições com a 
comida empratada e, normalmente, quase nunca sobra, e o que sobra 
aproveito sempre no dia seguinte, porque faço um dia carne, outro dia 
peixe e há alunos que não gostam de peixe, por exemplo, e então há uma 
carne que sobra num dia e aproveito para os servir.

Fazem pratos vegetarianos ou vegans?
Vegetarianos.

Em relação às sobremesas, com que frequência servem doces, isto 
é, têm cuidados a nível de nutrição?
Nós procuramos ter sempre imenso cuidado, mas também temos de 
garantir boa satisfação dos formandos e, normalmente, dou um dia sim, 
outro dia não, mas mesmo dando essa sobremesa, há também, para 
quem quiser, uma peça de fruta.

Que recomendação daria a um formando do Arco Maior?
Que aproveitem a vossa oportunidade.

salsa, limonetes, aromáticas para fazer as infusões ou orégãos, loureiro, 
alfaces, couves, essas culturas de inverno.
Tentamos estabelecer uma ligação forte entre Jardim e horta e concreti-
zamos esse projeto através da cozinha.

Fazem compostagem? Se sim, aproveitam o lixo orgânico da cozi-
nha para a compostagem?
Sim, fazemos uma pilha de compostagem que vamos alimentando com 
os restos orgânicos, aproveitamos os restos de produtos dos alimentos 
para compostagem.

O que pensa sobre as atuais preocupações com o ambiente?
São fundamentais, é urgente esta mudança de paradigma. Dou aulas há 
mais de 20 anos, trabalho nesta área da educação ambiental, e há 20 anos 
atrás as pessoas ainda se riam bastante sobre a reciclagem. Hoje em dia 

infelizmente esta situação tão grave está a tornar-se muito evidente, mas 
tenho a esperança de acordarmos e despertarmos verdadeiramente para 
este problema. Os professores e as escolas, com a ajuda da comunicação 
social, estão também a conseguir trazer para si os jovens para esta causa, 
de crer num mundo melhor, um mundo confortável, um mundo onde as 
pessoas vivem melhor, mas sem porem em causa as gerações futuras.

Qual a sua flor preferida? Tem algum significado para si?
Camélias brancas, era uma flor que eu gostava muito de oferecer à mi-
nha mãe.

Diga-nos, numa palavra, ou numa frase o que é, para si, o Arco 
Maior?
Um desafio muito estimulante onde eu posso crescer e posso ajudar os 
outros a crescer.

O formador Manuel Pereira chegou ao polo 3 trazendo uma imensa experiência e uma enorme vontade de 
colocar o seu saber e as suas competências ao serviço dos jovens que frequentam o Arco. Foi com prazer que 
ouvimos as suas impressões sobre esta nova forma de colocar a Cozinha ao serviço das aprendizagens.
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Corina Bandeira, uma mulher de afetos

com crianças mesmo quando estava na SCDM, e acabei por me habituar 
a trabalhar com estes jovens do Arco Maior.

Ouvimos falar na menina de branco. Quem é? Ou de que se trata?
Este acontecimento foi ainda passado no primeiro Arco, quando o proje-
to foi criado; eu estava encarregada, na altura da parte em que lhes dava 
o almoço e como eu não tinha que fazer, porque eu sou uma pessoa que 
não gosto de estar parada, então fui ter com a minha colega de trabalho, 
a Célia, para ajudar. Subimos as escadas, porque ela tinha que ir ao só-
tão, então, ao mesmo tempo que entro no sótão, vi uma imagem de uma 
menina toda de branco e fugi logo dali, mas ao descer para baixo caí nas 
escadas. Um senhor veio ajudar-me a levantar estava branca e toda a 
tremer, a partir daí comecei a ganhar medo. Outra vez, eu estava na cozi-
nha, no refeitório, a dar o almoço, quando senti uma mão a tocar-me no 
ombro, mas quando olho para trás não vi lá ninguém, nunca acreditei em 
nada que me diziam sobre este assunto até acontecer mesmo comigo. A 
partir desse momento tive que sair de lá, porque não me sentia bem a 
trabalhar naquele sítio, porque talvez o meu próprio medo se apoderou 
de mim, porque eu já via tudo e mais alguma coisa.

Diga-nos numa palavra, ou numa frase o que é, para si, o Arco 
Maior? 
Acho que é favorável aos alunos, é uma coisa que está entranhada neles. 

Como teve conhecimento do Arco Maior?
Como estava na Santa Casa da Misericórdia e como as cozinhas fecha-
ram, eles pediram para vir para o Arco Maior e eu vim.

Há quanto tempo está no Arco Maior?
Já estou mais ou menos há 7 anos.

Já teve alguma má experiência no Arco?
Um dia roubaram-me dinheiro da carteira; na altura fazia-me e fez-me 
muita falta, e eu não merecia porque fui sempre amiga deles.

Conte-nos uma ou duas coisas engraçadas passadas aqui.
Fazem aqui as suas brincadeiras, às vezes até me rio, ainda são muito 
crianças e são ingénuos. A gente olha-os e pensa o que fazer com eles, 
por vezes também fazem muitas asneiras, mas eu ultrapasso isso tudo, 
porque eu também, no meio disto tudo, gosto deles e sei dar o valor  
a estas coisas, porque convivi sempre com crianças dos 3 anos até aos 
20 anos.

Qual a sua relação com os alunos?
A minha relação com os alunos é boa.

O que a faz continuar no Arco?
Porque eu gosto deles. Ao mesmo tempo também não estou sempre em 
casa e assim passo o meu tempo.

O Arco mudou alguma coisa na sua vida?
Não, acho que não, porque foi sempre a mesma coisa, foi sempre tudo 
dentro do mesmo género. 

Sentiu diferença ao trabalhar com jovens mais novos?
Não senti diferença, porque vi realmente que eles apenas queriam brin-
car e andar sempre na coboiada.

Isso levou a mudar alguma coisa na sua maneira de trabalhar?
Não, eu sou a mesma, sou pau para toda a colher, estou sempre pronta 
para tudo.

Sente falta dos antigos coordenadores?
Gostei muito deles e ainda gosto, foram os primeiros que aqui estiveram 
comigo.

Pode comparar o seu trabalho no Arco com o trabalho da Santa 
Casa da Misericórdia?
A diferença é que aqui a gente fica mais cansada da cabeça, porque eles 
fazem muitas diabruras e é diferente, porque eu, na Santa Casa da Mise-
ricórdia, estava na cozinha, a cozinhar mesmo, apesar de eu me adaptar 
facilmente a qualquer ambiente, porque sempre estive habituada a lidar 

A relação com 
os alunos é boa, 
porque gosto deles

Entrevista à Dona Corina Bandeira

A Dona Corina faz parte da história do Arco. Vinda da Santa Casa da Misericórdia do Porto, integrou-se nesta 
nova experiência com enorme carinho. É assim que os formandos do Arco a vêem e a respeitam. Aqui deixamos 
o seu testemunho.
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Susana Silva depois da entrevista

Como chegou ao Arco Maior?
Num concurso público. Na altura não sabia que era para o Arco Maior, 
sabia que era para o Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, mas 
não conhecia o projeto.

Gosta de trabalhar no Arco?
Gosto, gosto muito.

Sendo a formadora do polo 2 e do polo 4, como tem sido a sua rela-
ção com os alunos?
São alunos diferentes, têm capacidades diferentes e, por isso, as estra-
tégias têm de ser diferentes, tem de existir uma adaptação semana a se-
mana. Também o facto das turmas serem mais masculinas ou de serem 
turmas mistas, as diferentes maturidades dos jovens são fatores que 
levam a que não seja possível ser tudo igual, tem de ser tudo adaptado.  
  
Há diferenças entre os dois polos? Se sim, quais?
As casas têm estruturas totalmente diferente o que por si só limita ou dá 
para fazer coisas diferentes. Nós, como formadores, temos de nos adaptar 
e tentar corresponder de maneira mais positiva ás expectativas de cada um.

Tem alguma história ou acontecimento interessante neste percur-
so no Arco?
Não tenho muitas, mas no ano passado tive aquele choque inicial. Depois 
de conseguir passar essa fase, houve uma fase em que levava muitos 
miúdos no pensamento e só lá para o fim do ano no letivo é que isso já 
estava mais leve. Agora, se calhar o que mais me marcou foi a evolução 
dos almoços pedagógicos! No final deste processo chegámos a um ponto 
que nunca pensei que conseguiríamos atingir. Evoluíram bastante, co-
meçaram a gostar, vi alunos que, no início, recusavam sequer participar 
e no final já sabiam servir o vinho e queriam ensinar os colegas a servir. 
Por isso, eu acho que aqui o impossível torna-se possível.

Diga-nos duas coisas que na sua opinião fazem do Arco Maior um 
projeto diferente?
A liberdade, nós temos liberdade para adaptar os nossos conteúdos e para 
fazermos atividades, por isso a liberdade com a qual trabalhamos per-
mite que nos adaptemos facilmente. isso é muito importante, porque se 
viéssemos com um objetivo específico da disciplina, provavelmente não 
conseguíamos obter resultados. Às vezes somos obrigados a reajustar as 
estratégias semana-a-semana, às vezes no próprio dia somos obrigados a 
recorrer a estratégias diferentes e a atividades diferentes, de maneira a 
conseguir envolvê-los e a assegurar isso da forma que lhes dá mais prazer.

Durante a entrevista

Nós, aqui, articulamos 
muitas atividades
Entrevista à professora Susana Silva

Gosta mais de Cozinha ou de Mesa Bar? Porquê?
Gosto muito de Hotelaria. Como eu já formava pessoas no terreno, parte 
da equipa que trabalha comigo durante os eventos foi formada por mim, 
achei que podia ser uma mais-valia e podia resultar. Então experimentei 
e gosto de ser formadora porque gosto da minha arte.    

Como surgiu o interesse por Mesa Bar?
Eu tinha 15 anos quando comecei a trabalhar como prestadora de servi-
ços de mesa e bar. Trabalhava para estudar e, depois disso, descobri que 
realmente gostava desta profissão. Fica quase como um vício. Já tentei 
sair da hotelaria, fiz outra formação e trabalhei noutro ramo, mas os 
eventos iam ter comigo, havia pessoas que iam ter comigo para me pedir 
para escolher equipas, para ajudar a elaborar cartas, para ajudar a re-
estruturar. Desta forma, comecei porque precisava de trabalhar, depois 
tentei deixar por causa da família, o meu marido é chefe de cozinha e a 
hotelaria nunca nos deixava tempo para a família. Depois eu deixei de 
resistir, achei que devia investir, por isso é que temos a empresa.

Como tem sido a sua relação com a formadora de cozinha?
Essa relação tem sido ótima e essencial, porque articulamos muitas ati-
vidades, muitas aulas. Para ter sucesso na minha disciplina, preciso de 
ter uma boa articulação e nós fazemos muitas atividades em conjunto.

Tem alguma história que a marcou durante o seu projeto profissio-
nal, que possa partilhar connosco?
Não tenho uma, tenho várias. Por exemplo, posso dizer-vos que me per-
mitiu conhecer várias pessoas famosas, servi o Fernando Mendes, já 
servi a Equipa do Benfica muitas vezes. Cheguei a participar em gran-
des eventos no Palácio de Cristal, fazer entrega de prémios, conheci a 
Rita Guerra que cantou e tinha lá muitos gente famosa. Ajudou-me no 
sentido em que para mim o cliente é sempre um cliente. Se eu estou a 
servir o Presidente e dizem para levar o café ao Presidente, eu nem sei 
quem é o Presidente. Eu acho que todo o cliente é igual, seja quem for. 
Praticamente deixou de ter rosto. Acho que essa evolução é marcante, 
porque, agora para mim o cliente tem uma cara padrão e eu deixo de ver 
a pessoa singular e sempre vejo um cliente.  

Que conselho daria a quem quer seguir Mesa Bar?
Primeiro, tem de perceber se gosta, se gostar tem que trabalhar muito, 
respeitar quem está há mais tempo e ouvir e aprender com a prática. 
Nos últimos anos, tive uma evolução a nível de Bar o que devo a colegas 
como o Pires e ao subchefe da Pousada, o Hugo. Estou-lhes grata, porque 
não têm medo de partilhar estratégias.  

A formadora Susana Silva tem paixão pela sua profissão. Deu-nos esta entrevista onde se deixou envolver pelo 
entusiasmo e pela dedicação. Tem trabalhado em dois polos diferentes, polo 2 e polo 4, e a sua vontade em 
continuar no projeto é clara nesta sua conversa com o Rúben e a Catarina.
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Trabalho no Arco Maior desde 2016, como funcionária. Antes de traba-
lhar, fui aluna e não fui a aluna que hoje gostaria de ter sido. Não apro-
veitei todas as ferramentas, por exemplo, como estudar. 

O meu trabalho no Arco Maior consiste em manter o espaço limpo e asse-
ado. Também me dedico aos alunos e isso é o maior trabalho, pois todos 
os dias lido com vidas e problemas reais e, a muitos deles, eu não consigo 
ajudar como gostaria. Isso é frustrante. É muito angustiante. 

O Arco, para mim, significa imenso, pois foi no Arco que a minha vida 
começou a fluir, a fluir para que tudo corresse melhor! Acho que todos 
(alunos, professores e funcionários) deveriam aproveitar o que o Arco 
oferece: sabedoria! 

Hoje sei muito mais e não estudei, hoje sei lidar melhor com emoções, as 
minhas e as dos outros, sei como manter a calma e não explodir. 

Não aproveitei o Arco nem as Escolas normais, enquanto estudos, mas 
aproveitei para aprender a amar mais, a ser mais carinhosa, aprendi a 
conhecer mais de mim. 

Claro que hoje sinto falta de cultura, por isso um dos meus objetivos é 
voltar a estudar. Quero superar-me. 

Agora, voltando ao Arco, umas das coisas que me deixa triste é a ingrati-
dão, eu própria fui ingrata! Mas hoje, olhando para trás e para os alunos, 
percebo que não teria tudo o que tenho se não fosse o Arco. 

“Brincamos” com o papel higiénico, “estragamos” material, “falamos” 
mal da comida maravilhosa que nos é dada, mesmo que seja repetida 
como o pão com manteiga ao pequeno-almoço, mas quantos de vocês 
não aconchegaram a barriguinha com este pequeno-almoço repetido? Eu 
já. Tudo é DADO. “Falamos” mal dos professores que dão aulas às vezes 
com medo, às vezes tristes, às vezes frustrados por verem que muitos se 
estão nas tintas para o que querem ensinar. 

Eu, com isto que escrevo, não quero que ninguém vire santo, mas sim que 
sejamos mais gratos ao que a vida nos oferece, ao que o Arco nos oferece: 
desde palavras, abraços, colinho, conselhos, paciência, comida, material, 
conforto, ajuda de verdade e até o papel higiénico estragado é oferecido! 

Hoje, quero superar-me
Depoimento de Inês Leorne

Com amor, Inês Leorne

Quando chegou ao Arco Maior vinha carregada de indicações que a tornavam um caso impossível de aprendi-
zagem. Fez o seu percurso durante o tempo que foi requerido para se apaziguar com a vida, aí incluida a escola 
e as aprendizagens. Mudou. Mudou, sobretudo, graças a si mesma.
 
Hoje, é uma mulher diferente, com um projeto de vida e com uma filha com quem quer desenhar um projeto de 
vida. Dentro do Arco mudou de estauto, passando de formanda a funcionária. É uma evidência viva de um pro-
cesso de transformação. Não só pelas suas competências, como pelas suas atitudes e pela disponibilidade para 
trabalhar em proximidades com os jovens que hoje ocupam um lugar igual ao que já foi seu e que pretendem 
vencer barreiras como as que ela já venceu. 

Um testemunho vivo.

Façam uma reflexão sobre onde estariam ou o que poderia acontecer se 
não aparecesse o Arco nas vossas vidas. Talvez muitos estivessem em 
colégios, outros presos, outros em circunstâncias também muito más, 
como por exemplo não ter casa para dormir, não ter comida, não ter cal-
çado e roupas quentinhas para o frio. Até nisso o Arco ajuda. O Arco não 
tem obrigação de fazer metade daquilo que nos é oferecido, o Arco fá-lo 
de coração! Sejamos mais gratos!
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Uma das dinâmicas desenvolvidas foi um projeto interdisciplinar sobre o 
presente e sobre o futuro que os nossos jovens desejam vir a ter. O polo 
3 do Arco Maior foi o berço que tal dinâmica acolheu e impulsionou. Os 
alunos chamaram-lhe “nós é que pintamos a nossa vida”. Foi um projeto 
que os envolveu e comprometeu e que assim produziu aprendizagens sig-
nificativas e resultados gerais muito positivos.

Olhar para diante, formular um projeto de vida: este é o principal obje-
tivo socioeducativo do Arco Maior. Apoiar cada aluno para que cada um 
possa ir construindo um projeto para a sua vida. Por isso, pensar o fu-
turo, os valores, os gostos e os anseios, a profissão desejada e a empre-
gabilidade associada, o que é preciso fazer para lá chegar, o tempo que 
demora e as etapas que é preciso percorrer, o investimento em capacita-
ção, a autonomia de vida, o planeamento e a gestão de um orçamento, a 
construção de uma família e da sua própria vida, tudo faz parte de uma 
aprendizagem longa e certamente atribulada, com altos e baixos, onde se 
torna relevante a gestão pessoal das emoções e a geração de confiança.

Professores e alunos enunciaram várias questões de partida, tais como: 
como nos podemos preparar para a vida profissional? Por exemplo, pre-
parar entrevista, organizar um cv, uma carta de apresentação, conhecer 
que organismos existem para o apoio ao emprego, que sites de pesquisa 
são mais indicados...

A escolha da nossa futura profissão é uma escolha para toda a vida?  
A partir do momento em que começarmos a trabalhar, deixamos de 
aprender? Das profissões que existem atualmente, algumas vão deixar 
de existir? Que novas profissões surgirão no futuro? Quando as minhas 
mãos trabalham onde é que sou feliz? O que eu quero da vida? O que te 
desafia? Quais são os teus objetivos de vida? O que estás disposto a fazer 
para lá chegar? A vida será da cor que tu pintas? Como te pintas como 
pessoa no futuro? (Que tipo de pessoa gostarias de ser?). Para ti o futuro 
é uma ameaça ou uma oportunidade? 

A Equipa Pedagógica propôs várias pesquisas em torno do mundo do tra-
balho, direitos e deveres dos trabalhadores. Regista-se aqui um exem-
plo: de acordo com o Artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos podemos ver alguns dos direitos de qualquer ser humano, 
nomeadamente:

-  Todos os seres humanos têm direito ao trabalho, à livre escolha de em-
prego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra 
o desemprego.

-  Todos os seres humanos, sem qualquer distinção, têm direito a igual 
remuneração por igual trabalho.

-   Todos os seres humanos que trabalhem têm direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhes assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana, e complementada, se 
necessário, por outros meios de proteção social.

-  Todos os seres humanos têm direito a organizar sindicatos e neles in-
gressar para proteção dos seus interesses.

O produto final seria a construção de um ebook comum onde se regista-
riam os projetos dos alunos envolvidos e a elaboração individual de um 
portefólio digital de apresentação pessoal. O trabalho desenvolvido, mes-
mo em tempo de confinamento social, foi muito interessante. 

Nós é que pintamos 
a nossa vida

No produto final ebook, os participantes no projeto apresentam assim 
o caminho de pesquisa e de reflexão que fizeram (apresentam-se ape-
nas alguns casos, pois o espaço disponível não permite colocar todos os 
trabalhos).

O Pedro escreveu: quem sou eu? Adorável, agradável, alegre, alegre, con-
fiável, calmo, educado, empenhado,... Em que é que acredito em mim?  
Acredito que sou corajoso, que tenho determinação e vontade. Os valores 
que me definem são amor, paz, compreensão, honestidade e aventura. 
E quando terminar o 9º ano, vou trabalhar em part-time e vai ser num 
café. Deste modo posso continuar os meus estudos no Arco 1. No futuro 
gostaria de cozinhar melhor. A profissão que gostaria de ter é fotógrafo. 
Fiz uma pesquisa sobre os vários tipos de fotógrafos que existem, que 
serviços fazem, quanto ganham e que materiais usam para realizar a sua 
atividade profissional. Consegui identificar também escolas que fazem 
formação em fotografia e encontrei duas que funcionam em Gaia e no 
Porto. Daqui a 9 anos quero ser independente e desejo vir a viajar pelo 
mundo. Quero também ter a minha família, mulher e filhos. Para realizar 
os meus objetivos tenho de me inscrever, daqui a 3 anos, num curso de 
fotografia, com o apoio da minha família. Quero morar num país onde se 
ganhe bem, para cuidar da família, da mulher e dos filhos.

A Lara diz: sou uma jovem de 16 anos, de V. N. de Gaia. Sinto-me feliz 
a fazer exercício físico: o que é bom para poder realizar o meu sonho, 
que vos irei revelar mais à frente. O que mais aprecio nas pessoas é a 
humildade e a sinceridade. Não sei lidar com falsidades. Comigo, é tudo 
ou nada. Ou 8 ou 80, essa sou eu! Estou a concluir os estudos no Arco 3 
(9º ano) e tenho aprendido a lidar com os meus problemas, a ser uma 
pessoa melhor e a nunca seguir exemplos de pessoas que eu nunca seria. 
O Arco Maior mostrou-me, principalmente, que sou capaz e ajudou-me 

Durante o período de confinamento o Arco Maior continuou a desenvolver as suas atividades educativas. No final 
do ano tivemos oportunidade de fazer um balanço global e constatámos que a adesão dos alunos foi enorme, 
a capacidade criativa dos professores deixou-nos espantados e uns e outros excederam as expetativas iniciais.

Equipa Pedagógica Arco Maior 3
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Editorial

Esta edição do nosso jornal corresponde ao encerramento de 

um ciclo de formação para alguns dos nossos formandos, pois 

concluem o nível secundário com equivalência ao 12.º ano. Em 

larga medida este jornal é um dos produtos dos projetos em que 

se envolveram.

muito na escolha de decisões para construir um futuro melhor. Agora 
para onde vou? Quero ir para o Arco 1, concluir o secundário. E depois 
seguir o meu sonho: ser polícia. Esse fascínio nasceu das histórias que o 
meu primo, que é GNR em França, me contava e ainda me conta. Tenho 
uma grande admiração por essa profissão. Primeiro, tenho de concorrer 
ao Curso de Formação de Oficiais de Polícia, que tem uma série de con-
dições de admissão. Terminado o curso terei de fazer uma candidatura 
online. O que tenho a melhorar? Ganhar mais autodomínio, sendo menos 
emotiva e mais racional. Do testemunho do meu primo, sei que tenho de 
estar preparada para me dedicar ao máximo e, profissionalmente, correr 
riscos com a minha vida.

O Miguel produziu a seguinte reflexão: tenho 17 anos e estou prestes a 
concluir o 9º ano no Arco Maior 3. Estou muito grato ao Arco Maior, pois 
fez-me crescer bastante e pensar de outra forma: ensinou-me a nunca 
desistir de nada, seja qual for o problema.

A seguir quero fazer estudos até ao 12º ano, na área da cozinha. Desde que 
entrei para o Arco Maior, a experiência na cozinha fez-me ganhar o gosto 
pela culinária. Foi uma coisa completamente nova para mim e fiquei agra-
davelmente surpreendido. Por isso, decidi dedicar-me a essa área. Penso 
seriamente seguir esse caminho indo para uma escola profissional ou então 
seguir para o Arco Maior 1. Acho que para ser um bom cozinheiro só preciso 
de me empenhar, mostrar interesse, praticar com entusiasmo o que apren-
di e, ao longo do tempo, ir criando as minhas próprias receitas. “Cozinhar 
não é serviço... cozinhar é um modo de amar os outros” (Mia Couto).

Sou o Hélder e tenho 18 anos e estou a terminar o 9º ano. Crenças facili-
tadoras: eu acredito no meu potencial para me tornar um bom mecânico, 
acredito que sou capaz de tudo, acredito que tenho uma grande resistência 
para realizar os meus sonhos e os meus estudos e que sou capaz de apren-
der sobre coisas novas. Crenças limitadoras: não tenho jeito para fazer 

algumas coisas, não sou bom o suficiente, tenho dificuldade em organi-
zar-me e não consigo resolver alguns problemas mais complicados. Neste 
momento estou a terminar o 9º ano, consegui ultrapassar as dificuldades 
que tive em anos anteriores. Vou tirar um curso de mecatrónica, porque 
pretendo ter a profissão de mecânico automóvel. Das minhas principais 
características destaco a minha habilidade para mexer, montar e desmon-
tar peças e o meu gosto por carros. O meu futuro: gostaria de trabalhar em 
oficinas e continuar a aprender para mais tarde trabalhar por conta pró-
pria. Queria ter a minha independência financeira daqui a 5 anos; quero es-
tudar e trabalhar para lutar pelos meus sonhos. Tenho de procurar o curso 
e um emprego em part-time e quero continuar a morar com os meus pais.

A Ana diz: acredito nas minhas capacidades para cuidar de crianças e na 
minha capacidade para acabar o 12º ano. Às vezes penso que não sou boa 
o suficiente, que é impossível ganhar dinheiro a fazer aquilo de que se 
gosta, que não mereço coisas boas. Estou a terminar o 6º ano e consegui 
ultrapassar dificuldades que tive em anos anteriores. Agora gosto de ir à 
escola e de aprender coisas novas. Gostava de estudar até ao 12º ano num 
curso de apoio à infância. No futuro gostaria de trabalhar com crianças e 
cuidar delas. Daqui a 5 anos já me vejo a trabalhar com crianças. Gostava 
de ganhar 1000€ por mês e estar a cuidar de crianças. Depois, passado 
algum tempo, gostava de estar a morar na minha casa e iniciar a constru-
ção da minha família. No futuro irei lembrar-me sempre do Arco Maior e 
da ajuda que me deram. Obrigada.

Sim, nós é que pintamos a nossa vida! Se não o fizermos, serão outros a 
pintá-la por nós e podemos nunca vir a realizar pelo menos parte dos nos-
sos sonhos. Mais vale termos a iniciativa e, com a ajuda do Arco Maior e 
de outras instituições e pessoas, nunca desistirmos de prosseguir um ca-
minho, o nosso. Não estamos sozinhos e isso é fundamental! Juntos, como 
comunidade Arco Maior, podemos chegar mais longe e podemos ser me-
lhores pessoas. E isso torna certamente o mundo um pouco melhor. 

Continuação entrevista juiz Melo

E como classificaria o empenho dos alunos?
Daquilo que eu percebi foi excelente. Quando fui à reunião, percebi que já 
havia muitas coisas pensadas pelos alunos e depois, no dia, apercebi-me que 
estiveram sempre presentes durante o serviço. Portanto, acho que o empe-
nho dos alunos foi muito positivo.

Vamos agora fazer-lhe um conjunto de perguntas para respostas 
rápidas:
De 1 a 10, como avalia esta experiência?   10
Em relação ao modo como foram recebidos?  10
Em relação ao ambiente que encontrou?   10
Em relação ao serviço prestado?    10
Em relação à qualidade das refeições?   10

Que opinião tinha dos jovens do Arco antes de ter testemunhado o seu 
trabalho?
A opinião já era positiva, porque já tinha tido aquela experiência do almoço 
no Carvalhido. Éramos apenas 13/14 pessoas, mas já tinha percebido que o 
empenho dos jovens do Arco Maior era muito positivo.

Com que impressão ficou em relação aos alunos que frequentam o 
Arco e que se relacionaram consigo?
São jovens que estão realmente empenhados em seguir o seu percurso e que 
perceberam a importância de terem estudado e têm planos, objetivos para o 
futuro, que é o mais importante.

Como teve conhecimento do nosso projeto?
Como disse, no início, foi através do Tribunal, dos processos que tinha. 

O que pensa em relação ao Arco Maior?
É uma resposta única e essencial para esse problema muito evidente e com 
muita expressão que é o abandono escolar e de desinteresse pela escola.

Acha que a Justiça funciona bem em Portugal?
Acho que sim. Claro que há sempre aspetos a melhorar, mas em geral, acho 
que funciona bem. 

Se tivesse de avaliar o nosso trabalho, como o faria com uma palavra 
ou uma frase?
Dedicação e profissionalismo!

Vencendo a distânciaEm reunião online


