
Retrocesso

As palavras que vamos ler neste 
jornal, são palavras que usamos 
no passado, usamos no presente, 
antes e durante o Covid e com 
certeza no pós, no FUTURO.

Queremos e esperamos que não 
estejam vazias ou ocas, mas sim 
cheias de significado(s), cheias  
de vontade de serem trocadas  
por gestos e ações.

Hoje temos 3 palavras para 
partilhar:

Obrigada - a toda a equipa 
pelo trabalho e colaboração.  
A obra nasce quando todos 
ajudam.

Esperança - para que o Futuro 
seja uma equação cuja solução 
concretize os vossos sonhos.

E a terceira, bom... damos 
liberdade de cada um escolher a 
sua companheira para o Futuro 
que agora começa.

A coordenação do Arco Maior 4
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Nós, a Pandemia 
e o Futuro
Quando iniciamos a elaboração do Jornal fizemos uma reflexão sobre que 
temas seriam importantes para debater e como ponto de partida interro-
gamo-nos sobre os sentimentos que a população do Arco Maior, viveu e 
perspetiva para o Futuro.

Esta curiosidade foi satisfeita pelas respostas dadas às questões:
Como escapei à Pandemia? e Como será o amanhã?

O inquérito teve como proposta para a questão: Como escapei à Pandemia?  
As palavras:

Perseverança, Criatividade, Desporto,  
Paciência, Adaptação, Esperança, Atenção, 
Isolamento e Resiliência.

Tivemos 86 respostas sendo 43 de alunos e 43 de professores e funcioná-
rios do Arco Maior.

Resultados:

Como conclusão podemos afirmar que a Adaptação foi importante para 
ambos os grupos embora com peso diferente. Por outro lado, o isolamen-
to e a paciência, foram os sentimentos mais referenciados pelos alunos 
enquanto que para os professores foram a resiliência e a criatividade, 
talvez pela forma como tiveram de se adaptar à nova realidade de dar as 
aulas online, utilizando as plataformas digitais.

Relativamente à segunda: Como será o amanhã?
As palavras: 

Resiliência, Criatividade, Paciência, 
Esperança, Incrível, Retrocesso, Incerteza,  
Desafiante, Inseguro e Diferente.

Resultados:

Professora Cláudia Campos e os alunos da Turma1 (AM4)

Como escapei à Pandemia?
Professores

Como escapei à Pandemia?
Alunos

Como será o amanhã?
Alunos

Como será o amanhã?
Professores

Por observação do gráfico verifica-se que:

os alunos escolheram as palavras Paciência, com 75% dos votos, 
Isolamento, com 47% e Adaptação, com 42%.

os professores e funcionários selecionaram as palavras Adaptação, com 
67% dos votos e Resiliência e Criatividade, ambas com 40% dos votos.

As três palavras mais votadas pelos alunos foram Esperança, com 63% 
da votação, Diferente, com 53% e Desafiante, com 47%.

As três palavras mais votadas pelos professores e funcionários foram 
Desafiante, com 63% dos votos, Esperança, com 58% e Diferente, com 51%. 

Das dez palavras apresentadas tanto os alunos como os professores e 
funcionários escolheram as mesmas três, apesar de atribuírem percenta-
gens diferentes todas as palavras foram votadas por mais de 50% dos par-
ticipantes, assim o futuro afirma-se mesmo como Diferente, Desafiante 
e com Esperança.
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Entrevista ao Diretor da Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE)
Dr. João Gonçalves
Entrevista conduzida pelos alunos João Gomes e Paulo Maia 
(Turma 2 - AM4) com o apoio do registo fotográfico e áu-
dio do aluno Pedro Oliveira (Turma 1 - AM4) e do professor  
Pedro Pinto

Vários são os setores da nossa comunidade que foram atingidos nas suas estru-
turas e funcionamento pela pandemia do Covid-19, a Educação é um dos que 
nos afeta particularmente esta preocupação levou-nos à conversa do o Dr. João 
Gonçalves, Diretor da DGESTE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares)

AM4 - Ser Professor foi a 1ª opção, ou o sonho passava por ser cantor?
Drº João - Nunca soube muito bem o que queria ser, o que se revelou um pro-

blema no final do nono ano. Apaixonei-me por uma colega que queria seguir 
desporto no Garcia e também fui... Ela não passou nos pré-requisitos para 
desporto e lá fiquei eu sozinho.

No décimo primeiro ano, descobri o gosto pela filosofia, dei por mim a estu-
dar filosofia noite e dia. Na faculdade, teria de optar por filosofia de inves-
tigação ou ensino, mas, em Portugal, investigação é muito complicado, por 
isso, optei pela carreira docente, pelo que, quando acabei o curso, fiquei, 
logo, desempregado…

Até aos 16, 17 anos, não gostava de música, até ao dia em que o senhor foi 
montar a aparelhagem de som, lá, em casa, e, para testar, colocou um cd de 
Pavarotti e foi como se tivesse nascido nesse momento, num outro universo.

Durante o percurso académico, cantei em tunas e, influenciado pelos colegas, 
decidi estudar canto aos 19 anos e tive uma professora terrível, que passava 
o tempo a berrar, e, no final de dois meses, desisti.

Aos 27 anos, como tinha uma boa voz, outra vez influenciado pelos meus co-
legas, voltei a estudar canto e fiz uma licenciatura, iniciando a carreira de 
cantor lírico que nunca tinha imaginado ter.

AM4 - Já que o nosso encontro se realiza num ambiente de cafetaria, 
queríamos conhecer o seu lado mais familiar; como por exemplo, pra-
tos preferidos?

Drº João - Os momentos de estar à mesa são um prazer, para mim. Mas tam-
bém gosto de cozinhar. Responder a esta pergunta é complexo. Gosto de tri-
pas à moda do Porto, porque, sendo do Porto e gostando de tudo o que está 
relacionado com a cidade e com a própria história da invicta.

Também gosto de lampreia. Lamento o facto de só a poder comer de janeiro a 
fins de abril e passo o tempo todo a pensar nisso, enquanto as tripas posso 
comer 365 dias por ano.

Resumindo, não há nada que eu não goste.
As três coisas mais fantásticas produzidas pela humanidade são aviões, ba-

tatas fritas e vinho.
Apesar do álcool ser uma droga muito perigosa, pois o alcoolismo fica para a 

vida toda, também há o lado mágico do vinho, através das suas componen-
tes: cor, cheiro e sabor, o que apela aos nossos sentidos e como percecioná-
mos a realidade.

Vinho e gastronomia são muito importantes para mim.

AM4 - Sabemos que o seu percurso profissional esteve relacionado 
com o ensino profissional numa escola agrícola, acha que os alunos 
se sentem mais motivados num ensino mais prático e mais profissio-
nalizante do que num ensino mais generalizado?

Drº João - Todo o ensino devia começar pelo trabalho, desde a escola primá-
ria. O fundamental é manipularmos, fazermos coisas. 

Há muitas escolas com filosofias diferentes, por exemplo, as Escolas 
Montessorianas, que preconizaram um modelo diferente; os meninos vão 
para uma casa e trabalham através de projetos. Devemos ter prazer no fa-
zer, sejam coisas simples ou mais tecnológicas, devemos ocupar o nosso 
tempo a fazer alguma coisa, caso contrário, vamos ter na nossa vida uma 
série de páginas em branco.

O ensino profissional é fundamental, aprender por via de uma atividade ace-
demos ao conhecimento de nível abstrato, mas sempre com uma base sus-
tentada na realidade. Temos de apreender o que é útil para a nossa vida, ver 
com os nossos olhos é fundamental.

AM4 - Na sua perspetiva o que considera que mudou na educação com 
o confinamento? Que novas regras e adaptações foram necessárias? 
Que balanço do ensina à distância?

Drº João - O que mudou na educação com o confinamento. 
Foi um momento dramático para a sociedade, para percebermos que vivemos 

numa sociedade global, não existe mais micro realidades e, não só, por ter 
morrido muita gente, mas por deixarmos de estarmos juntos e de conviver. 
O Sere Humano não existe sozinho, é gregário por natureza, se não estiver-
mos uns com os outros, não nos desenvolvermos, não apreendemos. Para 
os mais pequenos é muito dramático; “para educar uma criança é preciso a 
aldeia toda”. Perdemos aprendizagens, mas a recuperação não tem que ser 
feita de forma natural, embora a escola tenha que refletir sobre isto.

Regras e adaptações
Hoje, já sabemos muito, quase todos nós sabemos sobre Pandemia mais do 

que sabiam os especialistas em medicina, em março de 2020. Portanto, 
quando houve o regresso a meio de de maio de 2020 foi só o 11º e 12º ano 
que começaram e, mais à frente, o pré-escolar. Foi tudo muito experimental: 
afastamento, bolhas, desinfeção das mãos e dos espaços. Achávamos que o 
vírus se propagava por papel, tudo isto foi sendo desmistificado. Hoje, sa-
bemos que o vírus se transmite 
por proximidade.

Balanço do ensino à distância
Não estávamos preparados, mas 

as coisas não correram mal. É 
surpreendente ver a capacida-
de dos professores de manter o 
contacto convosco, de vos acom-
panhar à distância. Ninguém 
sabia que isto ia acontecer, 
só nos filmes de Hollywood. 
Curiosamente, nas socieda-
des orientais andavam sempre 
de máscara, mas a realidade é 
que, hoje, temos todos noção da 
sua importância. Tivemos me-
nos gripes porque lavamos as 
mãos e usamos mascara. Para 
a educação foi uma fase muito 
complicada e o pior de tudo é, 
ainda, hoje, a incerteza que te-
mos relativamente ao futuro. 
Aparentemente, o próximo ano 
letivo pode decorrer com mais 
normalidade, é certo que os 
alunos mais novos precisam de 
brincar.

AM4 - Voltará o ensino a ser 
o mesmo, depois do Covid? 
Que diferenças? O que mu-
dou? E o que ficará?

Drº João - O Ser Humano tem 
uma estranha tendência para esquecer rapidamente todas as lições. Eu estou 
convencido que passados uns meses estamos todos a fazer as mesmas coisas, 
da mesma maneira. Apesar de tudo, há uma situação ou outra que não será tão 
fácil voltar atrás, por exemplo, as reuniões por vídeo conferência.

Apreendemos a utilizar as tecnologias mais para as funções e menos para o en-
tretenimento. A entrada da tecnologia no ensino é importante aliada à didática.

AM4 - Que expectativas para o futuro da educação em Portugal?
Drº João - Temos de ser realistas e dizer a verdade. Em Portugal, estamos 

numa situação que nunca estivemos; temos conseguido reduzir o abandono 
escolar, nunca tivemos tantos alunos no ensino a apreender, a frequentarem 
o ensino superior ou irem para o estrangeiro estudar, por exemplo, no ramo 
da música.

A História do nosso Sistema de Ensino é um grande sucesso nos últimos qua-
renta anos, o professor Joaquim Azevedo teve nisso um papel fundamental. 
Mas, a escola tem de transformarem-se, há necessidade de uma mudança 
organizacional e pedagógica mais célere para ir ao encontro do que se passa 
na sociedade.

Os Seres Humanos são muito resistentes à mudança, só quando percecionam a 
vantagem das mudanças é que as valorizam, mas demoram bastante tempo. 

É importante não perdermos o foco, nunca desistirmos. Os Seres Humanos 
devem importar-se uns com os outros e quererem resolver as coisas.

Momentos da entrevista

Alexandre (aluno AM4), José Moreno e Teresa Diogo  
(professores AM4), Drº. João Gonçalves (Diretor da DGESTE),  

Regina Almeida (DGESTE), Joaquim Azevedo (Coordenador  
do Arco Maior) Paulo Maia e João Gomes (alunos AM4)

EDUCAÇÃO
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Só temos um corpo e é 
importante cuidarmos dele

O ano iniciou-se e, com ele, a vontade de discutir projetos. O que fazer? 
O que trabalhar? Que inquietações nos assaltam.

Surgiu o desporto, a necessidade de praticar exercício físico, como refe-
riu a professora Verónica Campos (Arco 4) “O exercício físico é muito im-
portante ( ) porque, para além da parte recreativa que tem, melhorando 
a nossa disposição, tem também a parte física.”. Assim, partindo deste 
pressuposto, planearam-se as estratégias. Em primeiro lugar, os alunos 
trabalharam em Homem e Ambiente a importância de uma alimenta-
ção saudável, condição fundamental para um bom rendimento físico, tal 
como referiu a nutricionista Vânia Correia “Antes dos treinos devemos 
consumir hidratos de carbono de absorção rápida, cuja digestão é rápida, 
por exemplo, banana, pão, tortilhas de arroz, atum  Não devemos nunca 
consumir produtos lácteos, nem produtos com digestão mais lenta e fon-
tes de gordura também não.”

Depois, em Cozinha e Mesa e Bar programaram-se pequenos-almoços sau-
dáveis. Escolheram-se alimentos, variou-se nas ementas, prática recorren-
tes noutros Arcos, tal como referiu a formadora de cozinha Paula Martins 
(Arco 4) “há jovens que não têm uma alimentação saudável, porque não 
variam, não incluem o peixe, os legumes, a fruta, o leite e outros ingre-
dientes importantes” e, por tudo isto, é fundamental a consciência crítica 
de uma alimentação equilibrada. O Coordenador do Arco 3, professor João 
Miguel, referiu que “existem várias preocupações na elaboração das emen-
tas, nomeadamente reduzir o consumo de carnes vermelhas, presença de 
sopa e salada em todas as refeições e, por último, fazer com que os alunos 
experimentem todos os alimentos propostos nas ementas. Só depois de 
provarem três ou mais vezes é que podem dizer que não gostam. Além 
disso, privilegiamos a fruta da época como sobremesa, fazendo, ainda, em-
pratamentos sugestivos. Reduzimos, também, o açúcar e o sal, substituin-
do estes dois produtos pela utilização de plantas aromáticas.”

Continuaram as pesquisas, as entrevistas e questões a quem podia aju-
dar a complementar informações. A ler poemas que falavam de frutos 
“Pêssegos, pêras, laranjas” de Eugénio de Andrade e a ilustrar esses mes-
mos poemas no caderno de bordo. Depois, levar esses frutos todos para 
os pequenos-almoços e mastigá-los, saboreá-los “pura delícia de língua” 
e a perceber de que forma o desporto, a inquietação inicial, já trazia poe-
sia “Consideramos que o comportamento alimentar tem influência no 
comportamento/atitudes dos jovens.” (Coordenador João Miguel)

Voltar à alimentação saudável. Perceber o que é que isso significa exata-
mente. “Segundo a dieta mediterrânica, alimentação saudável é o consu-
mo reduzido de carne, comer antes mais pescado, azeite e leguminosas”, 
nas palavras ditas pela nutricionista numa conversa via zoom, onde per-
guntas previamente pensadas foram feitas. Questões foram ainda acres-
centadas “Devemos beber muita água? Os refrigerantes fazem mal?” As 
respostas foram dadas “devemos beber muita água, já que 80% do nosso 
corpo é água. Perdemos muita água através da transpiração, lágrimas, 
urina. Devemos estar atentos à cor da urina, um bom indicador da falta 
de água no organismo. Além disso, a água é muito importante para regu-
lar a temperatura do nosso corpo e para a filtração dos rins. Quanto aos 
refrigerantes, devemos evitá-los. São um poço enorme de calorias.

O projeto volteou, consolidou-se, a questão desafio manteve-se “E o des-
porto, que importância tem?” A resposta, mais uma vez, veio nas pa-
lavras da professora Verónica “a prática de exercício traz vantagens a 
nível físico e psicológico. Se pensarmos ao contrário, podemos dizer que 
as pessoas inativas têm um risco maior de excesso de peso, de doenças 
crónicas, de ansiedade. Está provado que o exercício físico, para além 
de prevenir doenças físicas, previne também doenças psicológicas, tais 
como ansiedade e stress. As pessoas que praticam exercício físico, mui-
tas vezes, relatam que começam a dormir melhor.”

A curiosidade talvez fosse diminuindo, as respostas iam sendo dadas 
e a certeza, no entanto, ficava deste lado “só temos um corpo e é im-
portante cuidarmos dele” nas palavras da nutricionista que em jeito de 
conselho terminava a conversa, totalmente gravada nos telemóveis em 
cima da mesa.

Reportagem elaborada pelos alunos do AM2

SAÚDE E BEM ESTAR

Pequeno-almoço saudável no AM2

Kayak e Stand Up Paddle na Ria de Aveiro, alunos do AM2
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A Restauração, nas suas mais diversas atividades têm vindo a reabrir e a 
aproximarem-se do seu normal funcionamento. 

Os empresários olham para o futuro da restauração com muitas dúvidas. 
Durante o estado de emergência, muitos fecharam portas, outros adapta-
ram o negócio. Agora, os restaurantes abertos, a única certeza que têm é 
que serão tempos de sobrevivência.

Nesta reabertura há enormes desafios e muitos problemas, mas também 
há novas oportunidades.

Com o objetivo de os alunos conhecerem esta nova realidade do “mundo 
do trabalho”, as disciplinas práticas de Cozinha e Serviço de Mesa e Bar 
desenvolveram uma dinâmica, que levou os alunos a espaços comerciais 
da área da restauração, da zona geográfica da sua escola, o Arco Maior 4.
Munidos de um questionário, que pretendia descobrir que estratégias e 
adaptações estes profissionais implementaram face aos desafios que en-
contraram. Eis algumas das conclusões:

“Para mim como estudante de duas disciplinas práticas, foi importante 
visitar a restauração, por que cada estabelecimento teve adaptações dife-
rentes e regras de higiene. Alguns espaços adotaram algumas estratégias, 
tais como, o Take Away, Ecode e o Drive Thru. Os estabelecimentos foram 
bastante recetivos com os alunos. Gostei muito da pastelaria, Nova Real e 
a churrascaria, Brasaria.” 

João Gomes 

Restauração: Os principais 
desafios durante e após a 
pandemia 
Professoras Paula Martins, Susana Silva e alunos João Gomes, Paulo Maia, Alexandre Rodrigues e Tiago Teixeira (AM4)

“Gostei de perceber a realidade da restauração. Os espaços adotaram 
novas estratégias, Take Away, outros usaram plataformas como Glovo e 
Uber Eats. Os espaços hoteleiros, adaptaram-se bem à situação.” 

Paulo Maia 

“Foi importante ir aos espaços comerciais. Fizeram Take Away.” 

Alexandre 

“Foi importante ir aos espaços comerciais, para estar sempre a par de 
como as coisas funcionam. Os espaços adotaram novas estratégias.” 

Tiago

Os alunos concluíram ainda que os empresários mais novos desta área 
investiram na formação das equipas de trabalho e na implementação 
de tecnologias digitais para promoverem os seus espaços comerciais e 
aumentar as vendas.

Professores e alunos agradecem a colaboração de: Moinho do Lanço, 
Confeitaria Rainha do Carvalhido, Confeitaria Nova Real, Cafetaria Mi-
nho, Kioske Café, Churrasqueira Confiança e Brasaria Carvalhido 

Alunos João Gomes e Paulo Maia do AM4 e  
Margarida Vieira proprietária da Confeitaria Nova Real

Professora Paula Martins e alunos João Gomes e 
Paulo Maia do AM4 e Tiago Borges, Proprietário da Brassaria
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pou na feira gastronómica. Em Itália, apresentou a cozinha portuguesa 
em Roma, Florença e Milão. A nível nacional, destacam-se os sucessivos 
convites pelas Pousadas de Portugal, a sua participação em Festivais de 
gastronomia minhota pelo país fora e nas quinzenas da gastronomia mi-
nhota pelas pousadas do país. Na Expo’98, foi responsável pelos banque-
tes diários alusivos a uma nação de todo o mundo.

Alimentação Saudável e o confinamento!
Trabalho realizado pela professora Sónia Almeida com os alunos Claúdio Martins, João Gomes,  
Alexandre Rodrigues, Paulo Maia, André Correia e Tiago Teixeira (AM4)

História recheada do chef Pereira guardada 
a 7 chaves e desvendada pelos alunos 

Sentados à mesa com o chef Pereira, nós, alunos do Arco Maior 3, pre-
paramos, desta vez, uma conversa com o objetivo de conhecer os ingre-
dientes e temperos que condimentaram a história de vida profissional do 
chef. Sabendo, à partida, que os grandes chefes de cozinha guardam os 
seus segredos a sete chaves, isso veio aumentar a nossa expectativa, no 
sentido de conseguir transformar cada uma das nossas perguntas numa 
chave que permitisse a abertura das fechaduras...

Utilizando a primeira pergunta-chave, o chef deixou-nos logo com água 
na boca com a palavra “acidente” para se referir ao início da sua carreira 
profissional. Com efeito, o chef iniciou-se como cozinheiro de uma forma 
inesperada. Por casualidade, num dia em que houve falta de pessoal na co-
zinha do local de trabalho onde ele prestava os seus serviços de balcão no 
bar, ele resolveu oferecer a sua ajuda. O chef de cozinha aceitou e gostou 
tanto do seu desempenho que, a partir desse momento, a cozinha passou 
a fazer parte da sua vida profissional. Nessa época, entre os seus 17 e 18 
anos, o chef Pereira segredou-nos que não revelara à sua namorada que 
era cozinheiro. Já hoje, dado o prestígio que a profissão adquiriu, assim 
como todo seu potencial revelado no seu percurso, é um motivo de grande 
orgulho.

A segunda pergunta-chave proporcionou-nos a revelação dos momen-
tos que desafiaram a carreira do chef Pereira. A nível internacional, ele 
acompanhou o presidente da república Cavaco Silva, para a coordenação 
de um banquete para 600 pessoas em Nova Deli e outro em Goa para 900 
pessoas com pratos tipicamente portugueses. Em Nova-York, participou 
num concurso com a apresentação da gastronomia portuguesa. Em An-
dorra, foi ensinar a cozinhar pratos com bacalhau. Em Madrid, partici-

Alunos das turmas Pief 1 e Pief 2 com a colaboração da professora, Susana Couto (AM3)

Professora Ana Marques, aluno Serafim (Turma PIEF 1), Chef Pereira,  
aluna Daniela (Turma PIEF 2), Professor João Miguel 

Um prato saudável é aquele que é bem colorido e variado! 

›› 50% do nosso prato precisa conter legumes e verduras, podendo ser 
crus, cozidos e/ou refogados com o mínimo de gordura. Estes são as 
maiores fontes de fibras, vitaminas e minerais.
›› 25% do prato deve conter carnes/peixes e leguminosas que são as 

fontes de proteínas da refeição. Deve-se optar por carnes e peixes ma-
gros e variar entre eles durante as refeições.
›› 25% do restante prato deve conter carbohidratos, que são a maior 

fonte de energia. Porém é preciso escolher boas fontes de energia 
como arroz e/ou massas integrais, bons tubérculos e não se devem 
misturar no prato.

Nas aulas de Homem e Ambiente foi 
trabalhado este tema e construído o 
prato saudável (ideal) e o prato ha-
bitual (da maioria dos alunos) duran-
te o confinamento.

No seguimento desta abordagem fez-
-se uma reflexão e verificou-se que 
a maioria dos alunos não come sopa 
frequentemente, não bebe água às re-

feições e come poucos legumes/verduras e fruta. A alimentação no Arco 
Maior, obriga os alunos a contrariarem estas tendências! Foram, tam-
bém, construídas várias ementas saudáveis, uma das quais apresenta-se 
a seguir:

Ementa Saudável (exemplo):
Sopa: creme de cenoura
Prato principal:  - salmão grelhado com grão de bico, batata e brócolos cozidos
                      - bifes de peru, com arroz branco e salada de alface com tomate
Sobremesa: laranja
Bebida: água ou sumo natural
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Amor (pelo Vinho) em tempo de Covid

Fazer vinho é uma arte, uma paixão que move as pessoas e que as leva 
a, com empenho e dedicação, trabalhar a terra, cuidar das vinhas, colher 
as uvas, transformá-las em vinhos, acompanhar a sua evolução, casá-los 
entre si e criar um néctar que vai ser apreciado à mesa em parceria com 
a gastronomia, passando bons momentos e em boa companhia.

Em cada presente, há sempre a expetativa do futuro e alguma incerteza 
sobre a obra feita, o caminho percorrido e o que falta percorrer, sobre as 
convicções próprias e a apreciação que os outros terão dos atos e deci-
sões tomados.

Mesmo em tempo de pandemia, o ciclo vegetativo da vinha manteve-se 
inalterado.

Artigo elaborado pelo formador em Serviço de Mesa e Bar e os alunos da turma do 3º ciclo no âmbito do projeto “Amor em 
tempo de covid” (AM3)

Professor Carlos Gonçalves e aluno Nuno Silva (Turma PIEF 2)

A natureza não se ressentiu da pandemia, mas a saúde da vinha foi afe-
tada por alguma instabilidade climática e focos de uma doença da vinha, 
o “míldio”, que causaram no ano de 2020, uma menor produção, mas de 
melhor qualidade.

Como sempre, maior quantidade não corresponde a melhor qualidade.
A analogia entre a vida de um vinho e a vida de um ser humano é curiosa:
Tal como a vida das pessoas, na vida de um vinho de qualidade, existem 
diversos momentos, tais como a conceção, o crescimento, o amadureci-
mento, a estabilidade e, lamentavelmente, o declínio e a perda de quali-
dades.

No momento do “juízo final”, o veredito é ditado pelo cliente, à mesa do 
restaurante ou no seu próprio lar e o prazer proporcionado será sentido 
pelo próprio, mas também partilhado com quem cuidou, colheu, acom-
panhou, criou, envelheceu e por último 
por quem serviu o vinho.

É por tudo isto que ao serviço de vi-
nhos deve ser dada a devida atenção e o 
empregado de mesa deverá ter conhe-
cimentos sobre vinhos e sobre os cui-
dados ao manter e ao servir vinhos de 
qualidade.

No final do seu percurso, valorizar toda 
a cadeia produtiva do vinho e o amor 
que lhe foi dedicado em cada momento, 
terá de ser passado ao cliente pelo pro-
fissional da restauração.

Após a leitura deste texto, deixo-te um 
desafio:

Destaca as palavras que são de uma 
importância crucial para a criação e 
fortalecimento das relações humanas e 
enche a garrafa com essas palavras.

Com a terceira pergunta-chave, o chef indicou-nos as qualidades que 
um bom cozinheiro deve ter, sendo que o gosto pela profissão é essencial. 
Também é importante ter a consciência que é uma profissão que exige 
muito trabalho e sacrifício, pois muitas vezes é preciso abdicar das festas 
familiares para estar ao serviço. Acrescem valores como a honestidade, 
a dedicação, a assiduidade e pontualidade se quisermos ser um chefe 
de excelência, pois acarreta muitas responsabilidades na organização e 
cumprimento das tarefas.

Com a quarta pergunta-chave, o chef Pereira revelou-nos que os pra-
tos que mais gosta de confecionar são os da gastronomia regional, tais 
como o arroz de pato, as tripas à moda do Porto, o arroz de frango pica 
no chão, rojões à minhota, bacalhau à moda de Braga, um peito de frango 
em cozedura lenta.

A quinta pergunta-chave deu-nos a possibilidade de saber que a evo-
lução e a imaginação são os elementos que mais cativam o chef Pereira 
no exercício da sua profissão. Para ele, a cozinha não tem limites criati-
vos. O cozinheiro pode inovar, sempre com um toque pessoal. Aliás, no 
seu ponto de vista, a cozinha poderia ser considerada a oitava arte, pois 
envolve sabores e decoração, conseguindo emocionar as pessoas. A este 
propósito, o chef Pereira contou-nos o incidente da mãe de uma noiva 
que, no dia da boda, invadiu a cozinha com as lágrimas a escorrem-lhe 
pelo rosto. Automaticamente, passou-lhe o pior pela cabeça, que alguma 
coisa não estivesse do agrado da senhora. Mas, em vez disso, ela abra-
çou-o com toda a sua gratidão pela decoração criativa.

Para a sexta pergunta-chave, pedimos-lhe os conselhos para ser um 
chef de cozinha. Primeiro, é preciso ser um bom cozinheiro. Começar um 
percurso numa escola de hotelaria para adquirir conhecimentos técnicos 
e depois escolher bons estágios. Um bom estagiário é aquele não olha 
muito ao ordenado, numa fase inicial, mas que está ávido de adquirir 
conhecimentos, fazendo muitos registos no seu bloco de apontamentos. 
Assim, o ideal é ganhar, nos primeiros cinco anos, experiência de cozi-
nheiro com dois ou três bons chefes para conhecer diferentes maneiras 
de confecionar e só depois aventurar-se como chefe.

E, por fim, a sétima chave deu-nos a conhecer a opinião do chef Pereira 
sobre a sua experiência no Arco Maior 3, tendo imediatamente manifes-
tado o seu encantamento pelas condições de trabalho oferecidas. A pos-
sibilidade de se poder cozinhar uma refeição na totalidade é, sem dúvida, 
uma prática autêntica de ensino e não de simulação como acontece em 
algumas escolas de formação. Além disso, o chef Pereira louvou o Projeto 
Arco Maior pelo seu nobre objetivo e pelo esforço dos seus profissionais 
na organização e implementação de estratégias educativas que visam o 
sucesso de jovens na sua integração social, ficando satisfeito por ver que 
a grande maioria desses jovens adere a essa nova oportunidade.

Abertas as sete fechaduras, é caso para dizer que “Aqueles que passam 
por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós” 
(Antoine de Saint-Exupéry).
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“STORA É VERDADE QUE PORTUGAL VAI ENTRAR EM CONFINAMENTO?” »»» “BOM DIA MALTA, COMO 

ESTAMOS HOJE? BEM DISPOSTOS? FALTAM 10 MINUTOS PARA AS AULAS COMEÇAREM, PARA ENTRAR É SÓ 

CLICAR NO LINK QUE VOS ENVIO. ATÉ JÁ.” »»» “BOM DIA STORA VERA, JÁ ACORDEI, HOJE NÃO PRECISA 

DE ME LIGAR.” »»» “DIGA AO PROFESSOR QUE NOS DESATIVOU O SOM, NÃO PODEMOS FALAR, POR ISSO 

NINGUÉM ESTÁ A RESPONDER.” »»» “NUNCA PENSEI DIZER QUE TINHA SAUDADES DA ESCOLA.” »»» STORA 

VIU? HOJE ESTIVE BEM NA AULA, FIZ TUDO…” »»» “STORA ESTOU QUASE A ENTRAR NA AULA, SÓ ME ESTOU 

ACABAR DE ARRANJAR.” »»» “DEPOIS DESTE BOLO DE BRIGADEIRO QUE EU FIZ, MEREÇO 5 A COZINHA.” »»» 

“GOSTEI DE TE VER NA AULA, CONTAMOS CONTIGO AMANHÃ” »»» “AMANHÃ CONTE COMIGO, DEPOIS 

ENVIE O LINK PARA O MEU INSTAGRAM, PARA SER MAIS FÁCIL.” »»» “OLÁ, TUDO BEM CONTIGO? TEMOS 

SAUDADES TUAS, QUANDO É QUE TE VOLTAMOS A VER?” »»» “STORA O ZOOM FOI ABAIXO, PEÇA PARA O 

PROFESSOR ME ACEITAR NOVAMENTE.” »»» “AGORA QUE DESCOBRI A MINHA ESCOLA, ONDE REALMENTE 

ME SINTO BEM, VEM O COVID. ESPERO QUE PASSE RÁPIDO ISTO.”

Nem só de Pão vive o Homem 
necessitamos de Abraços

Para nós Professores e alunos do AM4, o ABRAÇO é...

Excertos de mensagens trocadas durante o confinamento 
entre a TIL, Vera Silva, e os alunos (AM4).

AMOR, SILÊNCIO, TRANSFORMADOR (MANUELA) CONFORTO, VIDA, PARTILHA (PEDRO) CARINHO, 

SAUDADE, AMIZADE (CLÁUDIA) AFETO, CUMPLICIDADE, EMOÇÃO (VITOR) ENERGIA, GRANDE, DEMORADO 

(SUSANA) FORÇA, GRATIDÃO, LUGAR (PAULA) DOCE, 

SINCERO, ABRIGO (ANA) BOM, SEGURO, ALENTO 

(SÓNIA) INSPIRADOR, APERTADO,   RELAXANTE (JOANA) 

ABRIGO, CALOR, RENASCER (TIAGO) DOÇURA, EMPATIA, 

RECOMEÇO (EDUARDO) GENTIL, TRANQUILO, VALENTE 

(GUSTAVO) COMPREENSÃO, QUENTE, I N D I S P E N S Á V E L 

(ELIAS) ENVOLVENTE, CONFORTO, ÚNICO (MARCO) 

CONFIANÇA, AJUDA, PARTICIPAR (PAULO) ACEITAR, 

PROXIMIDADE, CONEXÃO (VERA) FOFINHO, SIMPLES, MUITOS (PEDRO) CASA, VERDADEIRO, ÚTIL (CLÁUDIO) 

SENTIMENTO, BELO, SOLUÇÃO (JOÃO), ENCONTRO, COLO, PROTEÇÃO (TERESA)... o abraço.

...e para TI?

E de Memórias...
Nos dias de confinamento a preocupação é impedir que o afastamento físico leve ao distanciamento em 
relação à escola. Entram em cena novas formas de contacto, as redes sociais assumem um papel fulcral. 
Em seguida exploramos algumas dessas memórias. 

Trabalho coordenado pelas professoras Matilde Melo e Manuela Leal (AM4)
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E tudo o Covid mudou…
Alunos das turmas PIEF 1 e PIEF 2 com a colaboração da professora, Joana Fontes (AM3)

Printscreen de uma aula online (AM3)

Escolas encerradas e confinamento obrigatório e agora!! “OMG! Como 
manter os meus alunos ligados?!” Valha-nos a Internet! Computador on, 
câmara on, micro on … faça-se magia!

Alunos adormecidos no silêncio, ou não, das suas casas, que contam com 
o professor do lado de lá para os despertar e, de preferência, aprender 
algo de novo, torna-se num público exigente. 

O professor desdobra-se na utilização e procura de novas práticas peda-
gógicas para acordar o aluno adormecido. “Quando ouvia: vamos jogar um 
Kahoot, acordava logo!” – confessa o Carlos Pereira da turma Pief 1. “Quando 
o professor falava muito, dava-me sono, mas na parte dos jogos ficava logo 
mais atenta!” – diz a Ana Lopes da turma Pief 1. A aluna, Daniela Almeida, da 
turma Pief 2 ainda acrescentou: “Adorava jogar o Kahoot, aprendíamos e ao 
mesmo tempo divertíamo-nos! A aula deixava de ser uma seca!”; “Eu queria 
sempre jogar mais!” – reforçou a aluna, Ana Pereira da turma Pief 2. 

Parece fácil motivar e cativar os nossos alunos, mas na realidade não é! “E 
que tal iniciar a aula com uma música?! Boa! Resultou! Mais uma batalha 
vencida.” De facto, a aprendizagem foi constante: utilização de novas apps; 
formas de agilizar recursos; atividades que pudessem ser feitas através 
dos meios disponíveis. Tínhamos alunos que assistiam às aulas através de 
um telemóvel! Eles sim, são os verdadeiros guerreiros! Desde o chat à par-
tilha de recursos das diversas plataformas educativas até àquele vídeo fan-

Com o surgimento dos smartphones e o avanço dessa tecnologia, houve 
uma rápida popularização do uso de aplicativos. Começou-se a desen-
volver aplicativos para tudo, apareceram serviços que antes eram ini-
magináveis e que se tornaram triviais, tais como sistemas de entrega de 
comida, sistemas de transporte, etc. Os aplicativos tornaram-se essen-
ciais na vida de muita gente.

1. Ifood - Com as medidas de isolamento social, grande parte dos restau- 
rantes teve que fechar suas portas para o público. Com isso, aplicativos de 
delivery de comida, com destaque ao Ifood, popularizaram-se ainda mais. 
Permitiu que os restaurantes se mantivessem ativos, evitando assim que 
muitos deles fossem à falência.                                             www.ifood.com.br

2. Aplicativos google - Trabalho remoto também era algo que já era 
comum antes da pandemia, hoje é uma necessidade. Muitas pessoas tiveram 
que se adaptar rapidamente a ele. Algo que facilitou bastante essa adapta-
ção foram algumas ferramentas desenvolvidas pela Google, como o Meets, 
que permite a criação de salas de reuniões online, Docs, que permite o 
compartilhamento e a edição simultânea de um documento de texto, class-
room, aplicação que simula uma sala de aula, servindo de repositório para 
os professores fornecerem materiais aos alunos e tirarem dúvidas.

3. Apps de farmácias - As farmácias são lugares muito suscetíveis a 
aglomerações e, também por consequência disso, a contaminações durante 
a pandemia. Com a disponibilidade de aplicativos de e-commerce, as far-
mácias evitam possíveis aglomerações e, ao mesmo tempo, mantem o for-
necimento de serviços, que são importantes sobretudo neste período em 
que vivemos.

4. Takeaway.com - É uma aplicação que permite oferecer uma gama 
de produtos e serviços existentes num Restaurante e que podem ser 
encomendados pelo Cliente. O restaurante deverá fornecer entre outros, 
os dados da empresa e de contacto, informações gerais, gama de produtos 
(refeições, acompanhamentos, opções e bebidas), preços para cada produto 
individual (incluindo IVA), logótipo da empresa, imagens, área de entrega  

tástico do Youtube, que nunca houve 
tempo para ver antes … tudo vale 
quando se está a lecionar à distância. 

A promoção de momentos de inte-
ração é parte fundamental do E@D. 
Sentimo-nos muito sozinhos: “Quan-
do chegava à aula de Inglês era gran-
de cena! Curtia jogar Kahoots porque 
era competitivo. O Chat online tam-
bém era fixe” – afirma o Daniel Ronda 
da turma Pief 1. O aluno, Nuno Silva, 
da turma Pief 2 também quis dar o seu 
testemunho: “Não sou lá muito bom a Inglês, mas adorava o Kahoot, fazia 
sempre batota! Traduzia a página e conseguia grandes resultados!” – riu-se. 

Acho que o processo de ensino-aprendizagem nunca mais vai ser o mesmo 
… tudo mudou e, arriscaria dizer, que para melhor: “O que mais gostei foi a 
visita virtual ao Zoo de Lisboa! Foi brutal!” – diz o Diogo Botelho da turma Pief 
1. Quando é que, em situações normais, nos lembraríamos de tal atividade?!

Para concluir, faço aqui um apelo: continuem senhores professores… 
nunca se esqueçam da magia que fizeram acontecer e encarem as tecno-
logias como um aliado em todo este processo maravilhoso. 

(incluindo códigos postais), custos de entrega e montantes mínimos de 
encomenda.      www.takeaway.com/portugal

5. Uber Eates - O Uber Eats é uma aplicação autónoma, e também a pri-
meira empresa a estar disponível na App Store e na Google Play.
O serviço de entrega de comida é disponibilizado em algumas cidades sele-
cionadas pela empresa, com presença em todos continentes.
                       www.ubereats.com 

6. Glovo - Glovo é uma plataforma de entrega ao domicílio. Pode ser utilizada 
para qualquer tipo de coisa, como por exemplo, algo de alguma loja. A Glovo 
comprará o que se precisa e entregará o objeto.              www.glovoapp.com

7. Tiktok  - Aplicativo de vídeos curtos com mais de 130 milhões de utili-
zadores no mundo. Têm como principais funções a realização de gravação 
de falas traduzidas de outras línguas em que foram originalmente gravadas 
com acesso a um extenso catálogo do próprio TikTok, que disponibiliza mú-
sicas nacionais e internacionais.          www.tiktok

8. Frog; Crie; Bird - Aplicações que fazem a gestão de controle das troti-
netes no qual o alugamento pode ser pago com cartão. 
    www.gofrog.city        www.circ.com        www.bird.co

9. StaywayCovid - A STAYAWAY COVID é uma aplicação para telemóveis 
iOS ou Android que tem como objetivo auxiliar o país no rastreio da CO-
VID-19. A aplicação permite, de forma simples e segura, que cada um de 
nós seja informado sobre exposições de risco à doença, através da moni-
torização de contactos recentes.                          https://stayawaycovid.pt

10. Infopraia - Esta aplicação desenvolvida pela agência de meio ambiente 
(APA) permite verificar o nível de ocupação das praias, preferindo as as-
sinaladas a verde, bem como praias vigiadas e com controlo da qualidade.
Quando o nível de ocupação for elevado a opção será escolher outra praia, 
já que poderá ser difícil manter a distância de segurança.
    https://infopraia.apambiente.pt/search/

Aplicativos usados na quarentena
Trabalho de pesquisa realizado pelo professor José Moreno com os alunos da Turma1 (AM4)

TECNOLOGIA



A pandemia forçou os portugueses a alterarem o modo como fazem com-
pras. O confinamento, as restrições de não circulação e a obrigação de 
ficar em casa, impediram os cidadãos de comprarem certos artigos nas 
lojas físicas, apresentando-se o comércio online como a única forma de 
adquirirem esses produtos. 

Segundo a jornalista Rute Cardoso há três mudanças nas nossas vidas por 
causa da covid-19 que vieram para ficar são elas: o teletrabalho, rece-
ber a comida em casa e continuar a fazer compras online. Segundo 
a jornalista, fechados em casa, os portugueses entraram no mundo das 
compras online, “As vendas nos supermercados online mantiveram cresci-
mentos muito elevados aumentando 128% em novos lares”. As redes sociais 
foram uma grande aposta por parte das marcas, que procuraram manter 
os clientes ligados através de promoções e concursos. Evitar utilizar di-
nheiro também foi algo que os cuidados com a pandemia trouxeram aos 
hábitos dos portugueses.

Estes novos hábitos de consumo online têm vantagens e desvantagens. 
As vantagens são o horário de funcionamento, podemos comprar 24 ho-
ras por dia; a comodidade, não é necessário sair de casa; a privacida-
de, ninguém vê o que compra; variedade e preço apelativo, consegue-
-se rapidamente comparar preços em várias lojas e muitas lojas fazem 
promoções apenas online. As desvantagens são a impossibilidade de ex-
perimentar os artigos, nomeadamente a roupa; o tempo de espera das 
entregas; a dificuldade da troca dos artigos; o custo elevado de envio; 
Meio de pagamento, por cartão de crédito, Multibanco, MB Way, PayPal 
e transferência bancária, pois são raras as lojas que enviam à cobrança.
O que os alunos do Arco mais referiram sobre as vendas online foi a 
fraude.

Assim, procuramos saber mais sobre como fazer valer os nossos direi-
tos, existem organismos a nível nacional e europeu para tentar ajudar os 
consumidores.
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Vendas-online 
Professora Claúdia Campos e alunos da Turma 1 (AM4)

A ferramenta do estado português para fazer valer os seus direitos é a 
Direção Geral do Consumidor. Também a Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor (Deco) tem já recebido várias queixas através de 
todos os seus canais. Na internet, a solução pode passar pelo Portal da 
Queixa, é a maior rede social de consumidores e afirma ser um “canal 
isento e de referência na internet para a partilha de experiências, solu-
ções e informação em matéria de consumo”. Neste portal basta apenas 
criar uma conta gratuita e apresentar a reclamação. 

A nível Europeu, com mais de quatro milhões de visitas e 50 mil queixas, 
a plataforma da Comissão Europeia garante que cada reclamação é trata-
da por uma entidade de resolução independente. 
 
No site da Olx o tema da fraude não é novidade tratando-se de uma das 
principais preocupações/prioridades não apenas em Portugal como em 
outros mercados. Assim, o OLX realiza periodicamente inquéritos, atra-
vés da app, aos utilizadores dos diferentes mercados para verificar a 
evolução de experiências negativas na plataforma. Recentemente, o OLX 
também criou “Pontos de Encontro “em três centros comerciais para fa-
cilitar a conclusão das transações. 

Aos alunos da turma 1: Rúben Santia-
go, Pedro Oliveira, João Silva e Elias 
Nabalim, partilham aqui as suas ex-
periências das compras online

“Olá eu sou o Santiago já vendi coisas 
online e também comprei roupa e sa-
patilhas e telemóveis.
Comprei o telemóvel online mandei vir 
da Worten e paguei com multibanco, 
correu tudo bem. Recebi em casa por 
correio. 
Vendi um computador com colunas no 
OLX. Abri conta tirei fotos e enviei ao 
comprador.”

“Olá eu sou o Pedro Oliveira e já efetuei vendas on-line no OLX. Gosto de jogar 
playstation e tinha alguns jogos que já não jogava decidi vendê-los. O processo 
foi simples, criei uma conta no OLX, retirei fotos dos jogos e coloquei o estado 
deles e o preço. Esperei cerca de uma semana e encontrei um jovem que os 
adquiriu. Combinei um lugar para efetuar a troca, dei-lhe os jogos e ele deu-
-me o dinheiro. Tudo tranquilo. 
Foi uma experiência que posso voltar a repetir se necessitar, acho que deve-
mos reciclar aquilo que já não nos faz falta.”    

“Olá sou o João e já efetuei compras on-line.
Essencialmente utilizo este serviço para comprar roupa e sapatilhas. Vejo 

no Instagram algumas lojas, sites ou contas particulares com vendas destes 
artigos. O procedimento é sempre igual envio mensagem privada com o 
tamanho que pretendo e a minha morada e eles enviam o artigo para casa. 
Quando recebo o artigo tenho de o pagar, às vezes a encomenda fica nos CTT 
e vou levantar e pagar.
Tenho tido boas experiências, mas sei que nem sempre este serviço corre 
bem. Já ouvi falar de compras com artigos danificados ou não originais. Nes-
tes casos nem sempre há o apoio necessário para resolver a situação.

Segundo o jornal ECO, os números da Direção-Geral da Justiça e dos Con-
sumidores da Comissão Europeia mostram que muitos consumidores não 
reclamam junto das entidades respon-
sáveis, não fazendo assim valer os seus 
direitos.”

“Olá eu sou o Elias Nabalim e já com-
prei online. Já antes do confinamen-
to utilizava este serviço. Eu costumo 
comprar roupas online, não preciso de 
muito esforço é só marcar o produto 
responder ao que lhe é pedido, mas há 
que ter atenção em que site online vão 
comprar, porque muitas contas online 
que aparecem são contas “fakes” ape-
nas para conseguir ficar com o seu di-
nheiro e acabam por não enviar nada 
ou mandam uma coisa que não tem 
nada haver com o apresentado.” 

ECONOMIA
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AM - O que é o Muay Thai?
Jorge Costa - O Muay Thai ou o boxe tailandês é uma arte marcial tailan-
desa, conhecida como “arte dos oito membros”, pois é caracterizada pelo 
uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos e canelas.

AM - Como são organizadas as competições neste desporto?
Jorge Costa - As competições estão organizadas por escalões, segundo 
o peso de cada atleta, mas também por categorias. Começa na categoria 
C, amador; passa pela categoria B, New pro, e termina na categoria A, 
profissional. Conforme se vai subindo nessas categorias a modalidade 
torna-se mais exigente e perigosa, uma vez que se usa menos proteção.

AM - Como é que começaste a praticar este desporto?
Jorge Costa - Eu tinha problemas de comportamento e fui aconselhado a 
praticar este desporto para me acalmar e me controlar. Posso dizer que 
a prática do Muay Thai tem contribuído em muita para me tornar uma 
pessoa mais calma e mais disciplinada.

AM - Há quanto tempo praticas Muay Thai e em que equipa?
Jorge Costa - Pratico Muay Thai há quatro anos, na Associação NORTE 
FORTE.

AM - Em que escalão é que competes?
Jorge Costa - Eu combato no escalão de 57 kg a 60 kg, na categoria de 
Amador.

AM - Quando o peso é superior ao permitido, o que fazes para per-
der peso?
Jorge Costa - Para perder peso controlo regularmente a alimentação, 
tirando gorduras e qualquer tipo de açucar, corro e treino com um casaco 
indicado para a perda de peso, bebo muita água e só nos últimos três dias 
deixo de ingerir líquidos.

AM - Controlas o teu peso regularmente? 
Jorge Costa -Sim, controlo o meu peso diariamente.

AM - Com que regularidade é que treinas?
Jorge Costa - Treino todos os dias menos ao domingo, cerca de duas 
horas por treino.

Os benefícios do Muay Thai

Professora Andreia San-Bento e aluna Ana Pereira (AM1)

Jorge Costa é um aluno do Arco Maior 1 que se dedica à prática do Muay Thai. Este desporto contribuiu muito para o tornar uma 
pessoa mais calma e disciplinada. Quisemos saber mais sobre este desporto e a forma como esta pandemia afetou a sua prática.

AM - De que modo a pandemia afetou o pratica do Muay Thai?
Jorge Costa - Eu continuei a treinar todos os dias via zoom, mas não é a 
mesma coisa, porque falta o contacto físico e não se treina tanto a parte 
técnica.

AM - Fazes alguma dieta específica?
Jorge Costa - Não, como de tudo normalmente, exceto antes da compe-
tição.

AM - Quem te dá orientações sobre a tua alimentação?
Jorge Costa - Quem me dá conselhos sobre a minha alimentação é o meu 
treinador e os seus conselhos são muito úteis.

AM - Tomas alguns suplementos alimentares?
Jorge Costa - Não. 

AM - Já viajaste muito por causa deste desporto?
Jorge Costa - Sim. Já fui à Tailândia, a Espanha, ao Algarve e a Lisboa.

AM - Qual é a frequência das competições?
Jorge Costa - Numa situação normal há competições todos os meses.

AM - Onde é que gostaste mais de ir?
Jorge Costa - Gostei mais de ir à Tailândia, porque estive lá um mês e o 
país é completamente diferente de Portugal. Gostei muito da comida, da 
cultura e do modo de ser dos tailandeses.

AM - Em que gala é que gostaste mais de participar?
Jorge Costa - Foi na gala do Algarve, porque estava muito bem organizada.

AM - Já percebemos que queres continuar a praticar este desporto, 
mas se um dia tiveres filhos vais inscrevê-lo no Muay Thai?
Jorge Costa - Sem dúvida, quando tiver um filho vou fazer de tudo para 
o convencer a praticar o Muay Thai e pretendo inscrevê-lo desde muito 
cedo nesta modalidade.

AM - Aconselhas a prática deste desporto a todas as pessoas?
Jorge Costa - Sim, aconselho a prática deste desporto a todas as pessoas, 
porque ajuda a relaxar depois de um dia de trabalho e contribui para o 
bem-estar geral de quem o pratica.

DESPORTO

Jorge Costa em combate Jorge Costa no treino
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Nestes tempos difíceis que atravessamos, devido à situação pandémica, 
a prática desportiva tem sofrido, desde os jovens aos adultos, dos clubes 
desportivos às escolas, um impacto terrível com a paragem e suspensão 
de todas as atividades. O confinamento causou alterações em diferentes 
vertentes das nossas vidas, principalmente no que respeita à saúde men-
tal e aos aspetos emocionais.

A Educação Física no Arco Maior 3 e o Desporto, em geral, quer em Por-
tugal quer no Mundo, foram afetados de uma forma impactante. Assim, 
verificou-se a suspensão da realização de milhares de competições, enca-
beçadas pelos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o Campeonato Europeu 
2020, adiados por um ano.

Também o Arco Maior 3 de Gaia teve de  modificar a sua prática desporti-
va e entre o dia 8 de fevereiro a 5 de abril de 2021, os alunos passaram a 
ter as aulas de Educação Física em formato online e via Zoom. 

Sabendo nós, dos benefícios que a prática de atividade física e desportiva 
traz para a saúde e bem-estar do ser humano, as atividades desenvol-
vidas foram numerosas e diversificadas, passando a incluir circuitos de 
treino funcional, treinos de força geral, localizada e atividades rítmicas. 
Mantendo assim, os alunos ativos, incentivando-os a uma prática des-
portiva que lhes proporcionasse uma melhor qualidade de vida, dentro de 
todos os condicionamentos impostos pela Direção Geral da Saúde.

É importante esclarecer que a prática de ”atividade física” compreende 
qualquer atividade motora que resulte de um gasto energético acima dos 
níveis de repouso, ao passo que a prática sistematizada, devidamente 
elaborada e prescrita, considerando variáveis de treino e visando 
objetivos específicos, é denominada por ”exercício físico”. Por isso 
mesmo, ambas as atitudes são de fundamental importância, tanto para 
um período de confinamento como para um regresso lento à normalidade, 
após um isolamento, respeitando todas as regras de segurança na prática 
desportiva. 

Neste sentido, enquanto professor de Educação Física, reforço e reco-
mendo fortemente um estilo de vida fisicamente ativo em ambiente fa-
miliar durante a pandemia.

Por outro lado, é fundamental procurar atividades físicas do nosso agrado 
e que motivem o nosso bem estar. Existem inúmeras opções, basta ser 
criativo e não deixar que a preguiça, a angústia e o stress ou a depressão 
determinem as nossas atitudes. Pois, quem pratica regularmente ativi-
dade física fica mais bem-disposto, menos stressado, menos deprimido e 
menos sujeito a doenças, provocadas pelo sedentarismo. O ideal é juntar 
ao exercício físico a adoção de uma alimentação equilibrada, para melho-
rar a nossa qualidade de vida.

Uma nota importante para terminar: 

O exercício físico é um excelente “remédio” não só para o corpo, 
mas também para a mente! 
Mantenha-se ativo, pratique uma atividade física...

A importância 
da atividade 
física durante o 
confinamento

Professor Alberto Paulo Santos (AM3)

Os alunos do Arco 4 foram à procura de uma resposta …
O Instituto do Desporto e Juventude (IPDJ) publicou um estudo feito pelas 
universidades onde constatou que 45% das pessoas que eram fisicamente 
inativas antes da pandemia iniciaram depois da sua eclosão a prática de 
alguma atividade desportiva.

A criação de programas pelos próprios ou seguidos através de redes so-
ciais e caminhadas foram as soluções preferidas. A introdução do exer-
cício físico nas rotinas diárias parece ter sido a principal forma que a 
maioria das pessoas utilizou para lidar com o stress causado pela nova 
situação. Para além de novas atividades parece ter havido também um 
acréscimo de tempo despendido semanalmente para estas práticas. 

Depois quisemos perceber melhor o que se passava com a comunidade do 
Arco Maior e fizemos um inquérito cuja amostra se carateriza por:

Professores, técnicos e alunos, dos quatro polos do Arco Maior, sendo 
58,7% dos inquiridos professores/técnicos e 41,3% alunos.

A distribuição por idades foi a seguinte:

Do Inquérito resultaram as seguintes informações:

As atividades mais representadas:
Verificou-se ainda que 58.7% já possuía hábitos desportivos regulares, e 
23,1% iniciou uma atividade durante o período em causa.

Dos que iniciaram atividade física 26,9% pretendem manter a atividade 
futuramente, e ao que nos foi possível apurar 30,2% dos participantes 
sentiram necessidade de adquirir material desportivo para a sua prática 
individual.

Do inquérito concluímos que 73% das atividades físicas foram suspensas 
de forma presencial, no entanto destas apenas 29,7%, teve continuidade 
de forma online. À data da aplicação deste inquérito já tinham reiniciados 
as suas atividades de forma presencial 67,6% dos praticantes. 

Através desta breve análise podemos verificar que de acordo com o que 
parece ter sido a tendência nacional, também a comunidade do Arco Maior 
sentiu a necessidade de manter uma vida o mais ativa possível, desenvol-
vendo atividades físicas e desta forma mantendo um estilo de vida saudável. 

Professoras Joana Nunes e Verónica Campos (AM4)

Os portugueses 
tornaram-se 
mais ativos? 
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A Escola de Artes ACE do Porto partilha com o Arco Maior, Polo 1, as 
instalações da Escola Infante D. Henrique. Para ficarmos a conhecer 
melhor esta Escola e o modo como enfrentaram a pandemia que a 
todos afetou, decidimos fazer uma entrevista com a Dr.ª Glória Cheio, 
Coordenadora da ACE.

AM - Que tipo de escola é a ACE?
Dr.ª Glória - A ACE é uma escola profissional de artes do espetáculo que 
depende do Ministério da Educação, é financiada por fundos europeus e 
forma alunos com o nível IV, equivalente ao 12º ano.

AM - O que significa a sigla ACE?
Dr.ª Glória - A sigla ACE significa Academia Contemporânea de 
Espetáculo. 

AM - Onde se situa a Escola?
Dr.ª Glória - A ACE situa-se no Palácio do Bolhão e também possui um 
Polo em Vila Nova de Famalicão. Além disso, possuímos algumas salas 
nas instalações da Escola Infante D. Henrique.

AM - Quais são as condições para que os alunos possam entrar na 
academia?
Dr.ª Glória - Para que os alunos possam entrar na academia é necessário 
possuírem o 9º ano de escolaridade e gostarem de artes do espetáculo. 
Terão, também, que realizar provas de ingresso para que possamos ficar 
a conhecer melhor os candidatos.

AM - Quais são as saídas profissionais dos alunos da ACE? 
Dr.ª Glória - Os alunos terminam com certificado do 12ºano e podem 
ingressar no mundo da arte e espetáculos como cenógrafos, figurinistas, 
artistas de circo e da área da dança, atores, técnicos de luz, de som e de 
efeitos cénicos.

AM - Qual é a vossa relação com o mercado de trabalho? 
Dr.ª Glória - A nossa relação com o mercado de trabalho é bastante 
ativa e tem corrido bem até aos dias de hoje, pois temos alunos com 
muita força de espírito e vontade de aprender cada vez mais e de se 
respeitarem mutuamente, o que faz com que lhes corra melhor a sua 
integração no mercado de trabalho.  Também é importante destacar que 
a escola trabalha em colaboração com o Teatro do Bolhão, o que permite 
que os alunos tenham um primeiro contacto com o mundo do espetáculo 
e participem em vários projetos e iniciativas da companhia, durante os 
três anos de curso.

Arco Maior à conversa com...  
Dr.ª Glória Cheio

Alunas Margarida Neto e Beatriz Souto (AM1) 

Coordenadora da Escola de Artes ACE do Porto

AM - Há quanto tempo estão aqui instalados no Infante e que tipo 
de atividades têm neste espaço?
Dr.ª Glória - Estamos aqui instalados no Infante há 3 anos. Neste espaço, 
temos a nossa oficina, onde se aprende a utilizar as madeiras, o gesso e o 
barro para a criação de peças e de outros objetos artísticos.

AM - Quem são os professores da ACE e qual o relacionamento 
entre professores e alunos?
Dr.ª Glória - Os nossos professores nem todos têm certificado de 
professor, mas todos têm talento e gosto naquilo que fazem. A relação 
com os nossos alunos é bastante liberal, respeitamos as diferenças 
uns dos outros e tratamo-nos por tu. Por exemplo, a mim chamam-me 
somente Glória, basicamente tratamo-nos pelos nomes próprios.

AM - De que modo esta pandemia afetou a lecionação das aulas e o 
normal funcionamento da escola?
Dr.ª Glória - Foi bastante complicado, pois nós temos mais aulas 
práticas do que teóricas e isso prejudicou um pouco o nosso trabalho, 
porque tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, muito diferente 
da habitual.

AM - Considera a Escola de Artes ACE uma escola diferente?
Dr.ª Glória - Claramente que sim, pois nós ensinamos a respeitar-nos 
mutuamente. Temos que nos aceitar tal como somos e com as nossas 
diferenças, todos nós temos a liberdade de escolher o que queremos ser 
e o que seguir em termos profissionais. 

AM - Agradecemos que nos tenha dado esta entrevista para o nosso 
jornal, Arco Maior. Foi um prazer recebê-la no Polo I.

Professores Isabel Lagarto e José Luís Serafim e alunas Margarida Neto  
e Beatriz Souto (AM1) acompanhadas pela Dr.ª Glória Cheio

ARTES E CULTURA

Dinâmica de uma aula na Escola das Artes
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Dois artistas, duas realidades 

Um grupo, dois convidados, duas conversas e a vontade de fazer 

inúmeras perguntas, palavras que foram ditas, escutadas e sentidas.

Trabalho dos alunos da Turma 1 com a orientação da 
professora Manuela Leal e Vera Silva, TIL 
Fotografia do professor Pedro Pinto

RICARDINHO, 30 anos nasceu em Campanhã no Porto. Cedo perce-
beu a importância do associativismo e do empreendedorismo social. Em 
2015, após uma residência artística, nasceu o estúdio comunitário do OUPA 
CERCO. E a Associação Juvenil do Cerco, em 2016.

AM4 - Quantos elementos fazem parte do OUPA? O que significa 
OUPA?
R - Somos quatro. E OUPA porque é uma frase de motivação para conseguir 
alguma coisa ou quando pegamos em algo. O OUPA nasce de um projeto da 
Câmara Municipal do Porto, o “Cultura Expansão”. No Bairro do Cerco, em 
2015, houve uma residência artística durante 4 meses. A conclusão dessa 
residência artística culminou na apresentação de um CD e de um espetá-
culo no Rivoli.

AM4 - O grupo do OUPA vive apenas da música?
R - Opá, não te posso dizer totalmente que sim. Ou seja, nós temos outros 
tipos de trabalhos que envolvem a música como organizar e fazer as resi-
dências artísticas em outros bairros e lugares. Eu por exemplo tenho outro 
papel para além de músico que é o de dinamizador na própria freguesia.

AM4 - Como vive e sente a música?
R - Pelo menos a nível pessoal, sinto que a música é já um gosto desde cha-
valo... epá sempre fui ligado à música e à dança, sou bailarino e coreógrafo, 
trabalho com o desporto escolar lá na escola e temos vários grupos de dan-
ça. Sabemos que a maneira como sentimos a música, ela é muita das vezes 
é uma espécie de refúgio para aquilo que passaste e assim… Antes, eramos 
vistos como simples sonhadores a tentar fazer... Hoje em dia já temos uma 
voz, conseguimos reunir com a Câmara e e com as juntas de freguesia. Nós, 
sentimos que estamos a meter o Cerco no mapa.

AM4 - Quais os concertos mais marcantes?
R - Para já o primeiro concerto no Rivoli que foi se calhar o despertar da cena 
onde tivemos o bairro praticamente em peso no Rivoli, estava cheio. Um ou-
tro, foi no bairro aquando a visita do Presidente da República Marcelo Rebelo 
de Sousa; depois os festivais Meo Sudoeste e Marés Vivas.

AM4 - E no tempo da pandemia o que fizeram?
R - Foi muito complicado e foi uma coisa que atingiu todos. Na altura, ti-
nhamos muitos convites estávamos a pensar e a programar em lançar o 
nosso novo álbum para 2020 e depois a pandemia tocou a cultura e a arte. 
Houve sim muita coisa em termos de concertos online. Não me parece que 
seja o futuro apenas o digital. Os concertos ao vivo é outra coisa porque a 
música tem de ser sentida, tens de estar ali e sentir o som, com todos os 
que estão a assitir.

AM4 - E pessoalmente como se sentiu?
R - Deu para ver que nós não mandamos no nosso espaço, no nosso tempo 
e não somos donos de nada. E ao mesmo tempo deu para dar mais valor 
à família e aos amigos e também tentar lutar pela nossas cenas. É preciso 
estar de olhos abertos, não é apenas um vírus é preciso ver além disso...  
é refletir em tudo....

AM4 - E como vê o papel da educação na vida de cada um? 
R - A educação é um pilar para todos. Eu também já senti isso de não dar 
importância à escola mas a realidade é que, depois quando passa uns anos, 

a gente vai-se sempre lembrar de uma conversa que teve com um profes-
sor ou alguma dica que nos deram.

AM4 - Qual a mensagem que deixam para estes jovens do arco maior?
R - A principal mensagem é muita resiliência... temos que tentar ser uma 
força e uma voz, não deixar nos levar por aquilo que às vezes outros que-
rem. Se queres mudar o mundo começa pelo teu jardim e depois alastrar-se-
-á aos teus vizinhos e depois irás conseguir mudar o bairro. Como disse no 
início, o OUPA CERCO não é apenas o grupo de quatro que canta; ou apenas 
a associação; mas sim o OUPA CERCO simboliza o bairro todo! Essa é a dica.

BRUNO SOARES, 40 anos, nasceu em Vila Nova de Gaia, Tatuador, Músico  
e um verdadeiro amante da vida. 

AM4 - Onde procura inspiração para escrever? 
Rato54 - Para compor, invento personagens, tenho os meus heterónimos, 
três ou quatro que me acompanham.

AM4 - E como vê a ligação entre a música, artistas e redes socias?  
E como vê o futuro da música?
Rato54 - Eu não sei se felizmente ou infelizmente os artistas dependem 
demais das redes sociais. Agora por causa da pandemia, essa necessidade 
ganhou uma dimensão ainda maior. Não me preocupo com os likes que 
tenho, mas sim que as pessoas me vejam e percebam a minha mensagem.

AM4 - E no confinamento? O que fez? Como se sentiu? 
Rato54 - Engordei, comi, como se não houvesse amanhã. Tenho um pensa-
mento que guardo em mim “quando o mar está mau, o pescador aproveita 
para cozer as redes”, fui o que eu fiz, aproveitei para escrever o máximo 
possível, fiz música, desenhei imenso, comprei um Ipad para desenhar. 
Foi importante o primeiro confinamento, para eu me descobrir a mim mes-
mo, sinto que sou uma pessoa nova e diferente. Passei muito tempo sozinho.
No segundo confinamento, perdi trabalho, foi de mais para mim, entrei em 
depressão e fui à psicóloga. No entanto, dediquei-me à escrita livre, não 
me preocupei tanto com o tema, era o que saía, como se fosse uma poesia 
solta, porque já estava a pensar no futuro.

AM4 - Nas nossas pesquisas descobrimos que é tatuador? Como 
aconteceu?
Rato54 - Comecei na tatuagem por necessidade e apaixonei-me por esta 
área. Tive um segundo cancro e depois de passar muito tempo no hospital, 
quando saí não tinha emprego. A primeira vez que tive cancro, tinha 21 
anos. Quando temos o cancro uma vez e nos curamos, é uma coisa, mas 
quando somos reincidentes tudo muda. Não vale a pena perder tempo vi-
vam a vida.

AM4 - Que tipo de formação tem?
Rato54 - Acho que é importante uma formação numa área técnica. Realizei 
o curso tecnológico de Arte e Design. A formação da escola deu-me a pos-
sibilidade de passar a ideia da mente para a mão, os meus professores 
ensinaram-me formas simples de me tornar prático. Depois fui para as 
artes e mesmo aqui não me identifiquei logo com o curso, mas tinha bons 
professores que fugiam um bocado ao sistema, e faziam esse trabalho de 
potenciar aqueles que tinham uma veia artística e eu tive sorte de ser um 
deles. Aprendi bastante. 

AM4 - Qual a mensagem ou desafio que lança para este grupo?
Rato54 - Esta é a resposta com mais responsabilidade que eu tenho de dar. 
Como eu já referi antes, existem dois caminhos que podem seguir, o mais 
fácil e o mais difícil. Eu sinto que comecei a ser mais feliz e a ter mais su-
cesso quando fiz o caminho mais difícil, o do trabalho.
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Oficina de escrita criativa
Reconstrução de poema

Trabalho realizado pelos alunos Elias Nabalim, Rodrigo Pinho e Rúben 
Santiago, com a colaboração da professora Ana Paula Ferreira

TUDO BEM, TÁ TUDO FINE

Tudo bem, tá tudo fine
E o vírus que se amaine
Vejo, analiso, interpreto
Não é só branco ou preto
Dantes era obsoleto
Dois ou seis, ou em quarteto

Tudo bem, tá tudo fine
Vou trabalhar em Projeto
Sem nenhuma malandragem
Em tempo de pandemia
Com tudo presencial
Agora é bestial
Eu trabalho online

Tudo bem, tá tudo fine
Melhorar a linguagem
Comunico online
Para a minha aprendizagem

Alunos Elias Nabalim, Rodrigo Pinho 
e Rúben Santiago da Turma 1 (AM4)

TUDO BEM, TÁ TUDO FINE

Em tempo de pandemia
Eu trabalho online
Vou trabalhar em Projeto
Vejo, analiso, interpreto
Tudo bem, tá tudo fine

Para a minha aprendizagem
Melhorar a linguagem
Sem nenhuma malandragem
Dois ou seis, ou em quarteto
Tudo bem, tá tudo fine

Dantes era obsoleto
Com tudo presencial
Comunico online
Agora é bestial
Não é só branco ou preto
E o vírus que se amaine
Tudo bem, tá tudo fine

Alunos Claúdio Martins, André 
Correia e João Gomes da Turma 2 
( AM4)

TUDO BEM, TÁ TUDO FINE

Em tempo de pandemia
Eu trabalho on line 
Tudo bem, tá tudo fine

Para a minha aprendizagem
Vou trabalhar em Projeto
Dois ou seis, ou em quarteto
Sem nenhuma malandragem
Melhorar a linguagem
E o vírus que se amaine
Tudo bem, tá tudo fine
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FICHA TÉCNICA CONTACTOS ARCO MAIOR

Editorial
Neste jornal pretendemos partilhar as aprendizagens e as vivên-

cias da comunidade Arco Maior e fomos à procura de saber como 

viveu quem nos rodeia durante o período de confinamento.

Nos diversos encontros podemos sentir as mudanças que se 

perspetivam para o futuro e nas quais seremos todos envolvidos.

A 8 de abril 2021 recebemos (no AM4) um email dizendo o 
seguinte:

“Como «incentivo» ao próximo número do  
jornal, deixo um vilancete, que pode vir  
a ser trabalhado, uma vez que está em  
primeira versão.” 

AA (Antero Afonso)

Nada como um desafio para nos pôr a trabalhar, assim à 
tua primeira versão eis que juntamos mais duas, uma de cada 
turma do AM4. Prova de que existe sempre um outro lado, 
uma outra versão, uma nova solução... Obrigada Antero.

Professora Teresa Diogo

Dantes era obsoleto
Com tudo presencial
Agora é bestial
Não e só branco ou preto
Vejo, analiso, interpreto
Comunico on line
Tudo bem, tá tudo fine

Antero Afonso 
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1. Projeto - “A Cidade vista pela 
cor dos meus olhos”

2. Visita de estudo ao Centro 
Português de Fotografia 

3. Visita de estudo à Fundação 
Eça de Queirós, Tormes - Baião

4. Visitas de estudo - Museu do 
Carro Eléctrico da Cidade do 
Porto

1. Projeto - “ Wowdácia”

2. Visita de estudo à Ria de 
Aveiro

3. Visita de estudo à Casa da 
Música e Workshop Nouvelle 
Cuisine

4. Visita de estudo - Roteiro 
Graffiti no Porto

5. Visita de estudo à Comur - 
Murtosa

1. Visitas de estudo – Escola de 
Hotelaria do Porto

2. Projeto - “Nós, a cidade e as 
instituições”
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Projeto - “Ser guia por um dia”

1. Visita de estudo a Braga 

2. Visita de estudo a Braga

3. Visita de estudo a Viana do 
Castelo - Navio Hospital Gil Eannes

4. Visita de estudo a Viana do 
Castelo 

5. Visita de estudo a Guimarães 
– Paço dos Duques de Bragança

Projeto - “Sou Migrante”

6. Visita de estudo à Régua 
-Museu do Vinho do Porto

7. Visita de estudo à Régua

8. Visita de estudo a Guimarães 
- Penha


