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1EDITORIAL

Num tempo em que muitos portugueses encaram 
o futuro com pessimismo e incerteza, vislumbra-
mos no horizonte um conjunto de razões para 
mantermos um espírito optimista pois julgamos 
que, fi nalmente, começam a ser tomadas medidas 
que nos permitem acalentar a ambição por um fu-
turo mais justo.

No entanto, é do somatório de pequenas contri-
buições individuais para o bem colectivo que o 
desenvolvimento do país se faz. Os exemplos são 
conhecidos diariamente.

Mais um pequeno exemplo disso é o trabalho que 
temos vindo a desenvolver na Gustave Eiffel, e que 
iremos continuar a desenvolver, com particular 
destaque para o nosso CRVCC – Centro de Reco-
nhecimento, Validação e Certifi cação de Compe-
tências. Tudo faremos para que este Centro seja 
um instrumento ao serviço das pessoas de modo a 
permitir que qualquer indivíduo possa certifi car os 
seus conhecimentos e regressar à escola, processo 
no qual o seu percurso profi ssional se traduz em 
qualifi cações académicas. Todos sabemos como a 

São palavras que traduzem o rumo 
que escolhemos. Com ambos, estamos 
certos de que iremos ultrapassar as 
difi culdades de circunstância e caminhar 
para o desenvolvimento de que o país 
tanto necessita e os portugueses tanto 
ambicionam.Augusto Guedes

Presidente da Cooptécnica
Gustave Eiff el

valorização de cada um é fundamental para o nos-
so futuro colectivo.

O “CRVCC Gustave Eiffel” estabelecerá protocolos 
de colaboração com as autoridades locais, empre-
sas, associações locais, associações de emigrantes 
e, no fundo, com todos aqueles que estiverem dis-
poníveis para participar connosco neste desafi o 
que é o da valorização do indivíduo. Deste modo, 
estaremos a contribuir para que o país avance no 
sentido de uma melhor qualifi cação das pessoas, o 
que, julgamos, será sinónimo de melhor qualidade 
de vida.

É claro que este passo não nos distingue pela ino-
vação. No entanto, nem só de rasgos geniais se faz 
a vida. Já basta de lamúria nacional em que quase 
todos dizem mal de quase tudo e pouco se faz para 
alterar o estado das coisas, de uma forma efi caz e 
positiva.

Só por via do trabalho e do esforço colectivo sere-
mos capazes de fazer jus aos nove séculos de His-
tória que detemos e dos quais nos orgulhamos.

Ambição 
e Optimismo
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Superar o atraso educativo português face aos padrões 
europeus, integrar todas as crianças e jovens na escola, 
fazer subir o nível de formação e qualifi cação das próxi-
mas gerações são objectivos do Governo na área da Edu-
cação. 
Afi rmou recentemente que não gostaria de fazer uma 
reforma na Educação, mas de resolver os problemas que 
existem. Na sua opinião, quais são as difi culdades que 
existem e que necessitam de ser resolvidas o mais rapida-
mente possível?
Portugal fez nos últimos 30 anos um esforço enorme de 
qualifi cação da sua população em todos os níveis de ensi-
no, para recuperar o atraso em relação aos outros países 
do mundo desenvolvido. Apesar de mudanças tão notáveis 
persiste, no entanto, um conjunto de problemas que consti-
tui um obstáculo à concretização plena da democratização 
do sistema de ensino em Portugal e a uma aproximação aos 
níveis europeus.
De entre estes problemas, identifi co três como centrais: o 
primeiro é o da existência de níveis de insucesso no ensino 
básico que, considero, comprometem o cumprimento da es-
colaridade obrigatória; o segundo diz respeito à existência 
de elevadas taxas de abandono, no ensino secundário, que 
comprometem a concretização da escolaridade de 12 anos 
prevista na Lei de Bases do Sistema Educativo; fi nalmente o 
défi ce de qualifi cações da população activa.
É precisamente nestas áreas que estamos a agir de forma 
prioritária: em primeiro lugar, através da consolidação do en-
sino básico, com particular incidência no 1.º Ciclo, sendo uma 
das medidas fundamentais deste esforço de reinvestimento 
e renovação neste ciclo o desenvolvimento da escola a tem-
po inteiro. O alargamento do horário das EB1 até às 17.30 
não só garante uma maior adequação entre os horários das 
escolas e das famílias, como, acima de tudo, permite que o 
desenvolvimento de um conjunto de actividades de enrique-
cimento educativo que constituem um elemento essencial de 
melhoria das condições de aprendizagem. Em segundo lugar, 
e no que diz respeito às taxas de abandono no secundário, 
trabalhamos para a generalização da frequência de educação 
e formação de nível secundário que só se conseguirá através 
da diversifi cação das ofertas formativas; fi nalmente é neces-
sário garantir a existência de um efectivo sistema de segun-
das oportunidades para a qualifi cação de adultos activos de 
forma a superar os défi ces de qualifi cações que mantemos 
há gerações.

Maria de Lurdes Rodrigues
Ministra da Educação 

Maria de Lurdes Reis Rodrigues
Ministra da Educação desde 12 de Março de 2005

Nascida em Lisboa, a 19 de Março de 1956
Provas de Agregação em Sociologia no ISCTE, Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa – 2003 
Doutoramento em Sociologia no ISCTE – 1996 
Licenciatura em Sociologia no ISCTE – 1984

Actividade Profi ssional
Presidente do Conselho Científi co do ISCTE – 2004–2005
Docente no Departamento de Sociologia do ISCTE, na Licencia-
tura de Sociologia – 1986-2005
Investigadora do CIES – Centro de Investigação e Estudos em 
Sociologia.
Presidente do Observatório das Ciências e das Tecnologias do 
Ministério da Ciência e da Tecnologia – 1997–2002 
Representante nacional no Grupo Indicadores para a Sociedade 
da Informação (WPIIS) da OCDE – 1999–2002 
Representante nacional no Working Party of R&D and Innova-
tion Survey, do Eurostat – 1996–2002
Representante nacional no Grupo NESTI (Working Party on Na-
tional Experts on Science and Technology Indicators) da OCDE
Participação nos trabalhos de instalação do Arquivo Histórico-
–Social na Biblioteca Nacional de Lisboa – 1985–1989 
Actividade profi ssional e funções de direcção, coordenação e 
consultoria, em diferentes instituições públicas e privadas, nos 
domínios da gestão dos recursos humanos e da formação pro-
fi ssional – 1978–1985 
Coordenou projectos de investigação e grandes operações de 
inquérito e orientou teses de mestrado e doutoramento.
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O ensino obrigatório vai ser alargado até aos 18 anos pas-
sando o 12.º ano a ser o último da escolaridade. Como é que 
prevê a integração, em percursos escolares ou de formação 
profi ssional, dos indivíduos que já estão a trabalhar? 
De que forma é que os jovens serão incentivados a perma-
necer na escola para além do 9.º ano? 
Na verdade não se trata de alargar a escolaridade obriga-
tória para o 12.º ano, mas sim de garantir que até aos 18 
anos todos os jovens estão integrados em ensino ou em 
formação profi ssional. Para cumprir este objectivo teremos 
necessariamente de apostar no alargamento da oferta dos 
cursos tecnológicos, artísticos, profi ssionais e de educação-
—formação. A meta estabelecida no programa de governo 
prevê que em 2009 seja possível duplicar a frequência de 
jovens envolvidos nesses cursos, que passará a ser de 160 
mil, sendo a rentabilização dos recursos humanos e tecno-
lógicos existentes na rede de escolas secundárias públicas 
um elemento crucial neste alargamento.

O abandono escolar precoce dos jovens é muito elevado. 
De que forma é que o Ministério da Educação vai intervir 
para alterar esta situação e fazer cumprir a escolaridade 
obrigatória? 
Para além do abandono existe grande insucesso escolar. 
Quais serão as estratégias a adoptar para combater esta 
situação?
Os problemas com que nos deparamos no que diz respeito 
ao insucesso e ao abandono são de tipo muito diferente exi-
gindo, portanto, respostas diferentes. Temos, por um lado, 
os jovens que, com idades entre os 16 e os 18 anos não com-
pletam o 9.º ano. Nestes casos, há que trabalhar na detec-
ção tão precoce quanto possível dos percursos de insucesso 
e intervir imediatamente ao nível da escola através de ins-
trumentos disponíveis de que os currículos alternativos são 
apenas um exemplo. É também essencial que, para estes 
jovens, existam ofertas formativas de pendor vocacional, en-
volvendo as escolas secundárias e as escolas profi ssionais.
Mas temos, por outro lado, os jovens com mais de 18 anos 
que não concluem o Ensino Secundário. Nestes casos temos 
dois tipos de soluções: por um lado, caminhar no sentido de 
uma crescente diversifi cação das ofertas formativas de ní-
vel secundário. Hoje assistimos a uma forte concentração na 
via mais tradicional do Ensino Secundário (80 % dos alunos 
estão no Regime Geral, e apenas 20 % nos Cursos Tecnoló-
gicos e Profi ssionais) e a melhoria das taxas de escolariza-
ção neste nível de ensino só será possível com a existência 
de mais e mais diversas ofertas educativas. Por outro lado, 
precisamos de garantir a efectiva existência de um sistema 
de segundas oportunidades para aqueles que já deixaram a 
escola e se encontram no mercado de trabalho com muito 
baixas qualifi cações.

O Ministério anunciou a generalização do ensino do inglês 
desde o primeiro ciclo do ensino básico e a obrigatorie-
dade do ensino experimental e ciências em todo o ensino 
básico. Como é que o Ministério da Educação pensa con-
cretizar este compromisso?
A concretização do programa de generalização do ensino 
do Inglês assenta num modelo descentralizado e fl exível, 
atribuindo-se especial importância ao envolvimento das au-
tarquias, dos agrupamentos de escolas e das associações de 
pais, na construção de respostas diversifi cadas, em função 
das realidades locais. 
Para aceder ao programa, foi aberto um período em que câ-
maras municipais, institutos de línguas, associações de pais, 
entre outros, em parceria com agrupamentos de escolas, 
apresentaram propostas de adesão para ministrar o ensi-
no do Inglês, de acordo com os requisitos exigidos pelo Mi-
nistério da Educação quanto a orientações programáticas, 
perfi l de professores, etc. Estas propostas encontram-se ac-
tualmente a ser analisadas por um júri nacional constituído 
para o efeito, prevendo-se que as aulas se iniciem no início 
do mês de Outubro. 
O inglês será ministrado a crianças dos 3.º e 4.º anos do 1.º 
ciclo do ensino básico em horário extra-curricular. O objecti-
vo do Governo é atingir, no prazo da legislatura, uma cober-
tura de 100 % das crianças dos anos referidos.  
Relativamente ao ensino experimental, o Ministério da Edu-
cação está a trabalhar em diversas medidas que, partindo 
das condições concretas de ensino no nosso país, das condi-
cionantes em termos de rede escolar e das difi culdades sen-
tidas por professores e alunos no terreno, permitam uma 
efectiva generalização da experimentação. Essas medidas 
terão, para já, uma grande incidência no 1.º ciclo do ensino 
básico e no apoio aos professores.
Entre essas medidas é de salientar a prioridade dada ao en-
sino experimental das ciências nos programas de formação 
contínua de professores e a preparação e divulgação de um 
conjunto de recursos didácticos que possam servir de apoio 
às práticas pedagógicas. 

E o ensino profi ssional? Que papel ocupa no programa do 
Ministério? Está prevista a implementação do nível II nas 
escolas profi ssionais?
A aposta na diversifi cação das ofertas formativas é, como já 
referi, uma aposta fundamental deste governo. E para este 
desafi o contamos com o esforço de todos. Considero que as 
Escolas Secundárias têm um papel fundamental a desempe-
nhar neste processo tendo em conta os recursos e a capaci-
dade instalada de que dispõem. Mas as Escolas Profi ssionais 
ocupam também um lugar importante, comprovado por 
muitos anos de prática no ensino profi ssional em Portugal, 
com exemplos de ensino profi ssional de enorme qualidade. 
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Precisamente por reconhecermos esse papel foi lançado o 
desafi o às escolas profi ssionais de, já este ano, avançarem 
com Cursos de Educação Formação de nível II, no sentido 
de ajudar a resolver um dos mais graves problemas que o 
nosso sistema de ensino mantém – o dos 140 000 jovens 
com menos de 25 anos que não completaram o 9.º ano de 
escolaridade.  

O mercado de emprego não consegue absorver a maio-
ria dos jovens bacharéis e licenciados. Existem áreas pro-
fi ssionais onde se verifi cam lacunas de técnicos de nível 
intermédio. Não poderão as escolas profi ssionais desem-
penhar um papel importante na formação destes técnicos 
intermédios, organizando melhores e mais diversifi cados 
Cursos de Especialização Tecnológica? 
O que nos indicam os estudos mais recentes sobre desem-
prego de licenciados é precisamente o contrário. Não temos 
um problema signifi cativo de desemprego estrutural nos li-
cenciados mas sim um desemprego conjuntural que normal-
mente se supera em 6 meses. Outro indicador que temos é 
o de que os jovens que entram no mercado de trabalho com 
uma licenciatura têm, não só uma inserção mais fácil, como 
uma inserção de maior qualidade no mercado de trabalho. 
Estes indicadores não signifi cam que os défi ces nas qualifi -
cações de todos não interpelem todos os agentes educati-
vos. Os Cursos de Especialização Tecnológica são cursos de 
nível 4, pós-secundário; tendo o nosso país défi ces tão signi-
fi cativos nas qualifi cação os Ministérios envolvidos neste ní-
vel de Formação (ME, MTSS e MCTES) consideram que estes 
cursos devem desenvolver-se prioritariamente nas institui-
ções de ensino superior, devendo os restantes agentes edu-
cativos centrar os seus esforços nos outros níveis de ensino 
e formação profi ssional.

Para quando a abertura do regime nocturno de funciona-
mento das escolas profi ssionais como forma de recuperar 
para o sistema, os indivíduos trabalhadores?

Todos reconhecemos a importância de facilitar o acesso 
de trabalhadores à escola e à formação profi ssional, e por 
isso trabalhamos na melhoria desta rede, nomeadamente 
através do papel das escolas secundárias. Para além disso, 
as escolas profi ssionais não têm nenhum impedimento na 
defi nição dos seus horários de funcionamento de forma a 
responder às necessidades dos seus públicos. 

Que avaliação faz dos Centros de Reconhecimento, Valida-
ção e Certifi cação de Competências (CRVCC)? Está previsto 
o alargamento das acções destes Centros ao 12.º ano?
O sistema de reconhecimento, validação e certifi cação de 
competências é fundamental num país em que várias ge-
rações de portugueses não tiveram a oportunidade de se 
qualifi carem escolar e profi ssionalmente e em que perma-
necem fortes as carências na qualifi cação dos seus activos. 
No campo do reconhecimento, validação e certifi cação de 
competências deverão ser introduzidos três melhoramen-
tos. Em primeiro lugar, o sistema deve ser ampliado, pro-
cedendo-se para tal à sua instalação em todos os centros 
de formação profi ssional e nas sedes dos agrupamentos 
de escolas. Em segundo lugar, o sistema deve ser prolon-
gado para nível equivalente ao do secundário para que 
possa constituir uma segunda oportunidade de certifi ca-
ção para os cerca de 400 mil activos que, na última década, 
passaram por este nível de ensino e não o completaram 
(dos quais 300 mil têm menos de 34 anos). Finalmente, a 
efi ciência do sistema deve ser melhorada para que possam 
ser atingidas as metas de atribuição de diplomas previstas 
no PRODEP (cerca de 300 mil, contra os cerca de 20 mil até 
agora atribuídos).

Que mensagem gostaria a senhora Ministra de transmitir 
a toda a comunidade escolar?
A mensagem que tenho procurado transmitir é a de que acre-
dito que melhorar o nosso sistema educativo hoje é sobretu-
do trabalhar de forma persistente e continuada na resolução 
dos problemas e na generalização das boas práticas.
Precisamos também de ultrapassar o frequente discurso fa-
talista do género “a nossa recuperação escolar é lenta por-
que sofremos os efeitos negativos dos défi ces de educação 
dos pais dos nossos jovens”. É necessário transformarmos 
o esforço de formação das gerações mais jovens num fac-
tor de mobilização do regresso dos pais à escola e é indis-
pensável usar esse regresso à escola para desenvolver uma 
orientação mais positiva dos pais sobre a necessidade de 
uma aposta, sem hesitações, no sucesso escolar dos seus 
fi lhos. É para esse esforço de não esperar que o tempo e 
a demografi a resolvam o nosso problema de qualifi cações 
que precisamos do trabalho persistente de todos os agen-
tes educativos.
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Cursos de Nível II

• Práticas Técnico-Comerciais
• Práticas Administrativas
• Instalação e Reparação de Computadores

Cursos de Nível III 
(pós-9.ºano)

Ensino Profi ssional

Construção Civil
• Condução de Obra
• Desenho
• Medições e Orçamentos
• Topografi a

Informática
• Informática / Manutenção de Equipamento
• Informática Fundamental
• Gestão de Sistemas Informáticos

Electricidade e Electrónica
• Electrónica Industrial e Automação
• Electrónica / Telecomunicações
• Electrónica / Áudio, Vídeo, TV
• Instalações Eléctricas

Intervenção Pessoal e Social
• Animação Sociocultural

Design e Desenho Técnico
• Design Industrial
• Design de Equipamento (Interiores e Exteriores)

Administração
• Gestão
• Contabilidade
• Banca Seguros
• Transportes

Comunicação, Imagem e Som
• Multimédia

Cursos de Nível III 
(pós-12.ºano)

Educação e Formação de Jovens
• Técnicas Administrativas e Informáticas 
 de Apoio à Gestão
• Desenho e Projecto em Construção Civil

Formação 
e Empregabilidade 

Medida II

• Turismo e Animação do Património
• Animação de Espaços de Lazer
• Marketing de Eventos
• Gestão e Animação de Equipamento colectivos 
• Gestão e Animação de Espaços Públicos 
 (na vertente da criação do próprio negócio)
• Animação Multimédia de Espaços Públicos
• Gestão e Planeamento Urbano 
 (valorização ambiental e ordenamento territorial)

CAP – Certifi cados 
de Aptidão Profi ssional

Formação Pedagógica 
de Formadores
• Inicial (96 horas)
• Contínua (60 horas)

Comércio*
• Qualifi cação Inicial de Empregado Comercial
• Técnico de Vendas
• Técnico Comercial
*a aguardar autorização da DGE – Direcção Geral da 
Empresa.

Motorista de Táxi
• Tipo I (550 horas)
• Tipo II (224 horas)
• Actualização (24 horas) e Aperfeiçoamento 
 (30 horas)
 (homologado pela DGTT)

Construção Civil
• Técnico de Desenho de Construção Civil
• Técnico de Topografi a
• Técnico de Medições e Orçamentos
• Técnico de Obras
• Gerente de Empresas

Cursos de Nível IV

CET’s – Cursos de
 Especialização Tecnológica

Electrónica e Automação
• Electrónica Industrial, Automação e Controlo
• Automação, Robótica e Controlo Industrial

Construção Civil
• Condução de Obra

Gestão Administração/Secretariado 
e Trabalhos Administrativos
• Gestão

Ciências Empresariais
• Aplicações Informáticas de Gestão

Tecnologias da Informação 
e Comunicação
• Instalação e Manutenção de Redes 
 e Sistemas Informáticos
• Desenvolvimento de Produtos Multimédia
• Tecnologias e Programação de Sistemas 
 de Informação

Formação para Empresas

Organizamos soluções de formação 
à medida das necessidades
• Contabilidade
• Gestão
• Informática
• Segurança e Saúde
• Construção Civil
• Transportes
• Electrónica
• Banca e Serviços

Sistema Aprendizagem

• Informática
• Técnico de Contabilidade e Gestão
• Medidor Orçamentista
• Técnico de Marketing
• Assistente Comercial Bancário
• Técnico de Electrónica/Computadores

Escola Profi ssional Gustave Eiff el

(Sede) Amadora/Venda Nova
Rua Elias Garcia, 29
2700-312 Amadora
Telef. 214 996 440
Fax 214 996 449
direccao@cooptecnica.pt
secretaria.vn@cooptecnica.pt

Amadora (centro)
Rua Luís de Camões, 4 e 6
2700-535 Amadora
Telef. 214 987 950
Fax 214 987 970
secretaria.amd@cooptecnica.pt

Queluz
Rua César de Oliveira, 15
2745-091 Queluz
Telef. 214 362 521/24
Fax 214 364 577
secretaria.qlz@cooptecnica.pt

Entroncamento
Rua Mouzinho de Albuquerque, 8
2330 - 183 Entroncamento
Telef. 249 718 246
Fax 249 719 862
secretaria.ent@cooptecnica.pt

Républica 
Portuguesa

União Europeia
Fundo Social 

Europeu

Programa de Desenvolvimento 
Educativo para Portugal

IEFP



6 FORMAÇÃO

E-learning ao serviço do crescimento, do emprego e de 
uma sociedade aberta a todos, foi o tema central de uma 
Conferência Europeia que se realizou em Bruxelas, já em 
Maio passado, sob o título “Para uma sociedade da Apren-
dizagem”. Participaram cerca de quinhentos especialistas 
do mundo das empresas, da educação, dos parceiros so-
ciais, da sociedade civil e dos poderes públicos. Fez-se o 
inventário das forças e das fraquezas da Europa em ma-
téria de e-learning numa série de domínios: educação, 
actividade económica, emprego, inserção social. Interessa 
lembrar esta conferência, pela pertinência do tema, mas 
sobretudo pelas conclusões que dela saíram, na medida 
em que vão orientar a agenda europeia nesta matéria. 
Prevê-se assim:
• 2005: intensifi car o diálogo com as partes interessadas 
para defi nir as orientações políticas e as grandes acções 
a realizar em torno dos vários temas relacionados com a 
aprendizagem electrónica (e-learning);  
• 2006: consolidar e partilhar as melhores práticas no do-
mínio das políticas de aprendizagem electrónica e avaliar 
os resultados em todas as áreas; 
• 2007: lançar projectos fi nanciados pela União Europeia 
para o desenvolvimento de competências no domínio di-
gital e de outras qualifi cações importantes, no âmbito do 
Programa integrado para a aprendizagem e a formação ao 
longo da vida, do 7.º Programa-quadro de I&D, bem como 
do Programa-quadro para a inovação e a competitividade; 
• 2008: lançar uma grande iniciativa europeia para promo-
ver a inserção social através dos meios digitais (e-inclusion).

O apoio fi nanceiro da União 
Europeia para estimular a 
inovação na educação e formação 
profi ssionais

A Comissão Europeia aprovou em meados de Julho, 295 
projectos que benefi ciarão de uma ajuda fi nanceira (num 
total de 86 milhões de Euros) para promoverem a coope-
ração transnacional nos campos da inovação e da melhoria 
da qualidade da educação e da formação profi ssionais na 
Europa. 

Estes projectos repartem-se por prioridades políticas que 
têm vindo a ser progressivamente consolidadas, num es-
forço considerável de modernização das práticas e dos sis-
temas de educação/formação em toda a Europa, por um 
lado, e de melhoria do funcionamento de um mercado de 
trabalho europeu baseado em qualifi cações profi ssionais 
transparentes e transferíveis. Têm como quadro a Estra-
tégia de Lisboa, agora revista, cujos objectivos no campo 

Conferência Europeia
“Para uma sociedade 
da Aprendizagem”

A Educação/Formação na Agenda Europeia

Margarida Marques
Representante 

da União Europeia
em Portugal
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da educação/formação, temos vindo a equacionar nas su-
cessivas “Agendas Europeias”. Trata-se assim de projectos 
inovadores, a desenvolver num contexto de cooperação 
transnacional, entre instituições de educação/formação, 
investigação, parceiros sociais e outros parceiros pertinen-
tes dos países participantes (31). Os projectos repartem-se 
pelas seguintes problemáticas: 

• Novas medidas e novos instrumentos destinados a 
apresentar, promover e comparar as qualifi cações e com-
petências aos níveis europeu, nacional e sectorial;
• Multiplicação das possibilidades de formação profi ssio-
nal, tendo em conta nomeadamente a transparência das 
qualifi cações e da transferibilidade das competências ad-
quiridas ao longo da educação formal;
• Utilização das Tecnologias de Informação e Comunica-
ção no quadro da aprendizagem;
• A elaboração de instrumentos adequados de forma-
ção/aprendizagem para melhorar as competências
• A criação de instrumentos de formação e-learning para 
a gestão da qualidade da educação e da formação profi s-
sionais;
• A formação de professores e formadores e a troca de 
práticas entre escolas, universidades, empresas.

A par do incentivo à realização destes projectos inovado-
res de cooperação transnacional, a Comissão Europeia tem 
vindo a apoiar a mobilidade de pessoas em educação/

formação profi ssional: educação/formação profi ssional 
inicial, estudantes do ensino profi ssional à procura de um 
estágio, jovens que acabaram de obter o seu diploma de 
ensino profi ssional, e jovens trabalhadores. 

Em 2005, a Comissão Europeia atribui 31 mil bolsas a jo-
vens em formação profi ssional inicial, cuja duração varia 
entre três semanas e nove meses, numa empresa ou numa 
escola no estrangeiro; 12 mil bolsas a estudantes para um 
estágio numa empresa no estrangeiro, com a duração de 
três a doze meses; 11 800 bolsas a jovens trabalhadores e 
recém-diplomados do ensino profi ssional, também no es-
trangeiro, com a duração de dois a doze meses. As qualifi -
cações e competências adquiridas durante este período de 
formação no estrangeiro (em empresa ou escola) podem 
ser reconhecidas nos países de origem e creditadas no 
Europass (ver nosso artigo do numero anterior da revis-
ta). Para este programa de bolsas de formação num país 
diferente daquele onde a pessoa segue a sua formação, a 
Comissão Europeia atribui um fi nanciamento de 120 M€.

“Il faut apprendre tout au long de sa 
vie pour pouvoir la gagner”

Jan Figel, 

Comissário Europeu para a Educação, 

Formação, Cultura e Multiliguismo”
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A formação assume-se cada vez mais como elemento 
estratégico. Elemento estratégico no centro de políticas 
diversas, que vão desde as construções, aos equipamen-
tos, aos suportes, às condições de exercício da profi ssão 
docente. 
Muitas vezes, quando nos deparamos com um problema, 
individual ou colectivo, que não se sabe resolver, acaba por 
se remeter para a responsabilidade da escola, afi rmando 
que a escola é que devia resolver os problemas, porque a 
escola é a instituição em que as crianças e os jovens pas-
sam mais tempo. Nesta lógica, a escola é que se deveria 
ocupar de tudo, desde a prevenção rodoviária, à educação 
ambiental, bem como a todos os problemas com que a so-
ciedade se confronta e para os quais não tem resposta.
Pode dizer-se que algo de semelhante se passa com a for-
mação: há problemas, há difi culdades... Pois bem, a for-
mação de professores é que podia resolver, a formação é 
que devia resolver... Convenhamos que não pode ser bem 
assim. A formação tem um papel estratégico, sem dúvida 
nenhuma. A formação, no quadro da construção da quali-
dade, tem a sua quota parte de responsabilidade, mas não 
pode substituir outros domínios e políticas que marcam, 
constrangem, condicionam e estruturam a vida educativa 
e que, naturalmente, passam por outros aspectos.
Creio que hoje se estão a construir as condições para que a 
formação possa ser actuante. Referiria apenas dois aspec-
tos estruturantes das actuais políticas que têm vindo 
a ser desenvolvidas que, a meu ver, contribuem decisiva-
mente para esse objectivo: por um lado, o processo de 
autonomia, administração e gestão das escolas e, por 
outro, o desenvolvimento dos processos de revisão cur-
ricular, quer no Ensino Básico, quer no Ensino Secundário. 
São iniciativas que apostam na construção de projectos 
educativos em função dos públicos escolares, dos contex-
tos e das condições do corpo docente.
A este propósito, cabe recordar algumas orientações para 
a formação contínua que resultam das perspectivas que 
acabei de apresentar.
A primeira orientação refere-se à necessidade de haver 
um movimento que tenha em conta a necessidade de im-
plicação nos contextos, nas realidades, nas práticas, mas 

também de distância e de regressar a esta implicação. 
Este movimento é absolutamente decisivo. É assim que se 
compreende, que se possa intervir numa realidade. Aliás, 
é isso que a escola procura fazer, com certeza, em relação 
aos alunos: é partir daquilo que lhes é próximo, conhecido, 
daquilo que os interroga, daquilo que é pertinente, para 
alargar essa perspectiva, para a enriquecer com outros 
saberes, com outros conhecimentos, e poder voltar a ela. 
E é neste movimento entre implicação e distância, que a 
formação contínua tem de se estruturar.
A segunda orientação tem a ver com a necessidade de 
partir das questões reais dos educadores e dos professo-
res e das suas práticas e ir para a refl exão, para os contri-
butos teóricos, num movimento constante de ida e volta, 
levando muito a sério aquilo que são as difi culdades dos 

Formação
Elemento estratégico no processo de construção 
de uma Escola autónoma, democrática e de qualidade (1)
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docentes. É partindo dessas interrogações, dessas difi cul-
dades, que poderemos ir identifi cando o que se conside-
ra útil e necessário, o que poderá contribuir para resolver 
os problemas sentidos e vividos a cada momento. A partir 
daqui, podemos fazer uma incursão pela teoria, pelos sa-
beres estruturados, pelos saberes constituídos, de modo 
a enriquecer e a encontrar respostas mais completas para 
essas mesmas difi culdades.
A terceira orientação tem a ver, naturalmente, com a cen-
tração na aprendizagem dos alunos. Não me refi ro apenas 
aos conteúdos em si, mas aos conteúdos enquanto sabe-
res com estratégias de ensino-aprendizagem. Os saberes 
são o suporte da escola, enquanto instrumento essencial 
de construção de uma sociedade que se quer mais culta, 
mais democrática, mais participada. A escola é a única 
instituição, para além de todas as televisões e de outros 
meios, que pode estruturar o caminho do conhecimen-
to e que, hoje, ao longo de pelo menos nove anos, pode 
guiar, pode conduzir as crianças e os jovens através desse 
caminho de conhecimento. E isto é um poder imenso. Para 
que ele possa ser bem utilizado tem de estar centrado nas 
aprendizagens dos alunos, o que quer dizer que qualquer 
aproximação do saber, qualquer apropriação do saber, 
tem de explorar também os modos do seu ensino-prendi-
zagem, bem como as estratégias de ensino-aprendizagem 
em torno desses saberes.
A quarta orientação para a formação contínua tem a ver 
com uma inscrição territorial. Os alunos não são um mito, 
não são uma abstracção. São crianças e jovens concretos, 
inscritos em contextos reais. O que signifi ca que, mesmo 
partindo de pontos muito diferentes, temos de ser capazes 
de encontrar os caminhos para que todos estes jovens, to-
das estas crianças, se apropriem daqueles conhecimentos 
que consideramos básicos e imprescindíveis numa pers-
pectiva de formação ao longo da vida.
Mas, para que tudo isto seja possível, para responder a es-
tes desafi os, com o que é que podemos contar?
Contamos com políticas consistentes, obviamente passí-
veis de crítica, mas consistentes, explicitadas e conhecidas. 

Contamos com estratégias de mudança que sabemos se-
rem o único caminho para construir uma escola mais in-
teligente e mais efi caz. Mas estas estratégias não passam 
apenas pela aprovação de normativos legais. No caso da 
gestão curricular, ela constrói-se, sobretudo, nas escolas, é 
um processo que tem de avançar em rede, tem de avan-
çar com apoio, com muita formação. Sem formação, sem 
apoio, sem formação a partir das práticas, a gestão cur-
ricular poderá fi car no papel como fi caram tantas outras 
boas e generosas ideias.
Temos uma estratégia, temos medidas que valorizam a 
formação. Refi ro apenas a licenciatura como nível de for-
mação inicial para todos os educadores e professores. 
Daqui por uns anos iremos, seguramente, sentir os efei-
tos positivos dessa medida. Temos estruturas capazes de 
conduzir a formação, de assegurar a formação, temos os 
Centros de Formação de Associações de Escolas, temos 
instituições de ensino superior, tanto politécnico como 
universitário, abertos, preocupados, melhores, piores, de 
modo mais ou menos adequado, mas disponíveis e com re-
cursos para a formação. Temos meios, temos experiências 
e temos modalidades de formação consistentes com estas 
orientações: temos o trabalho de projecto, temos os círcu-
los de estudos, temos as ofi cinas, que são precisamente 
modalidades de formação que não podem ser únicas, de-
vendo coexistir com momentos de cursos mais formais, de 
palestras, de seminários, de toda a espécie de momentos 
fortes, de debate, de informação de outra natureza. Mas 
estas modalidades são absolutamente imprescindíveis.
Considerando o quadro em que foi escrito o presente arti-
go, não poderia terminar sem uma nota relativa aos desa-
fi os para a formação contínua numa perspectiva de terri-
torialização.
Em primeiro lugar, evidenciaria a necessidade de continu-
ar a centrar a formação na vida das escolas, ou seja, como 
apoio aos projectos que aí se constroem, o que coloca no-
vas exigências a todos os parceiros educativos: exigências 
na organização, na metodologia, nos conteúdos e nos pú-
blicos.
Em segundo lugar, chamaria a atenção para a necessida-
de de elaborar planos de formação articulados com os pro-
jectos educativos numa perspectiva que ultrapasse o ano 
lectivo e o imediatismo.
Em terceiro lugar, há que partir das necessidades dos 
professores e dos outros parceiros, levando a sério as suas 
dúvidas e difi culdades. Muitas vezes oscilamos entre duas 
posições extremas: ou idealizamos e pretendemos que 
tudo está bem ou, então, quando começamos a conversar 
e a identifi car as difi culdades, fi camos bloqueados. Não 
pode ser uma coisa nem outra. Vivemos num mundo di-
nâmico e num mundo de desafi os. Essas difi culdades têm 

Em síntese, poderíamos dizer que 
a formação é uma ferramenta que 
dá poder a todos os intervenientes: 
dá poder aos docentes, dá poder 
aos pais, dá poder ao pessoal não 
docente e dá poder aos autarcas.
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de ser identifi cadas e temos de ser capazes de identifi car a 
que nível é que tem de se lhes dar resposta.
Em quarto lugar, considero que a formação tem de en-
contrar o equilíbrio entre a pessoa e o grupo. Não se é pro-
fessor sozinho, ninguém trabalha sozinho, isoladamente, 
hoje, numa escola. Mas o trabalho cooperativo, o trabalho 
em grupo, não substitui o investimento individual. Deve 
haver aqui um equilíbrio, assegurando que as modalida-
des de formação tenham em conta estas dimensões. Cada 
pessoa é uma pessoa, com as suas dúvidas, com o seu 
caminho, com o seu modo de aprender. Se isso é verdade 
para os alunos, é verdade também para os professores no 
seu percurso de formação. Mas, entre o grupo e a pessoa é 
preciso encontrar um equilíbrio: nem uma formação isola-
da, uma formação da pessoa sozinha, resolve o problema 
dos professores, nem uma formação só de grupo, que não 
contemple as necessidades de cada um, a pode resolver.
Em quinto lugar, territorializar a política educativa signi-
fi ca também uma análise da organização escola, onde é 
fundamental dar atenção a necessidades formativas de 
públicos estratégicos: os órgãos de gestão, os responsá-
veis pelos departamento curriculares e dos directores de 
turma. Para além da formação que os professores pro-
curam, porque responde às suas necessidades, é funda-
mental que haja estratégias para chegar àqueles actores, 
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àqueles intervenientes, considerando as funções que de-
sempenham e que podem permitir uma desmultiplicação 
formativa, assumindo, assim, um papel estratégico na vida 
da escola.
Em síntese, poderíamos dizer que a formação é uma ferra-
menta que dá poder a todos os intervenientes: dá poder 
aos docentes, dá poder aos pais, dá poder ao pessoal não 
docente e dá poder aos autarcas.
No caso concreto dos educadores e dos professores, é 
muito importante percebermos que há poder a todos os 
níveis e que a mobilização desses poderes será tanto mais 
real, quanto mais competência, quanto mais conhecimen-
to, quanto mais lucidez, quanto mais ferramentas, vierem 
a ser mobilizados. A formação é também um elemento 
deste poder, deste poder positivo. É uma ferramenta e é 
uma condição de introdução de mais inteligência nas prá-
ticas educativas e na vida educativa. Por isso, importa con-
solidar o caminho já percorrido, regulando e melhorando 
através da participação, da exigência e da responsabilida-
de de todos.

Jorge Lemos 

Director do CFAE do Concelho da Amadora.

(1) Artigo elaborado a parir do texto de comunicação apresentada 
no VII Congresso Nacional dos Centros de Formação de Associação 

de Escolas, realizado em Sesimbra, em Abril de 2005.
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“O ensino secundário, no contexto do sistema educativo 
português, tem assumido o papel de «corredor de pas-
sagem» entre o ensino básico e o ensino superior. Esta 
concepção, muito enraizada em muitos sectores da so-
ciedade portuguesa, descaracteriza claramente este ciclo 
de estudos e, ainda mais preocupante, não facilita a in-
clusão de muitos jovens no sistema de ensino nem a sua 
transição para o mundo profi ssional.”1

Por outro lado, a fl exibilidade curricular que se procura er-
guer como emblema pedagógico da autonomia das escolas 
acaba sempre por ser esvaziada de sentido e reduzida no 
seu peso real, já que os currículos não mostram outro cami-
nho que não seja o prosseguimento de estudos e, portanto, 
os exames e o acesso à universidade. 
É necessário encontrar respostas para os milhares de jo-
vens que todos os anos são arredados do sistema de en-
sino, quer tenham ou não concluído o ensino secundário. 
É indispensável equacionar alternativas credíveis e viáveis 
para os currículos generalistas e massifi cadores que, em 
regra, bordejam o ensino secundário. Por outro lado, uni-
fi car o ensino no terceiro ciclo pode também não signifi car, 
necessariamente, que todos os alunos tenham de fazer, 
como agora fazem, as mesmas aprendizagens.

A revisão curricular evidenciou alguns sinais de mudança 
ao acentuar a natureza terminal do ensino secundário e ao 
assumir a diversifi cação dos percursos de educação e for-
mação secundárias. No entanto, manteve-se a dicotomia 
cursos gerais/cursos tecnológicos, não se vislumbrando 
muito bem a inovação em relação à diferenciação anterior 
entre os cursos orientados para o prosseguimento de es-
tudos e os cursos orientados para a vida activa. 
A formação secundária tem de ser orientada para a 
vida, no sentido de apetrechar os jovens com saberes 
e competências que no fi nal do secundário lhes per-
mitam, quer o prosseguimento de estudos, quer o en-
veredar por uma profi ssão. Poderá parecer irrealista 
admitir que todos os alunos que optarem pelos cur-
sos tecnológicos concluam o secundário e obtenham 
efectiva preparação para o desempenho de uma pro-
fi ssão. Todavia, é muito mais absurdo pensar que todos 
os alunos que optam pelos cursos gerais venham a con-
cluí-los e a prosseguir estudos superiores e, mesmo aí, a 
concluí-los. E estes são a larga maioria. Por isso se afi rma a 
necessidade de um modelo de formação que tenha como 
objectivo central a preparação para a vida. Que é sempre 
activa e inclui naturalmente o eventual prosseguimento de 
estudos superiores ou outros.
Urge desmistifi car uns tantos mal-entendidos que continu-
am a ensombrar a imagem que os alunos e a comunidade 
em geral ainda vão desenhando da escola. As perspectivas 
abertas, quer pelas Escolas Profi ssionais, quer pelo Insti-
tuto de Emprego e Formação Profi ssional em colaboração 
com muitas instituições e empresas vão iluminando cami-
nhos e apresentando resultados. Todavia é irrealista supor 
que constituem resposta e alternativa para o todo que é a 
comunidade educativa. 
Conhecer os antecedentes da articulação entre a formação 
e o mundo do trabalho e perspectivar possibilidades de 
aprofundar essa relação como pistas para novas formas 
de escolarização pode constituir um ponto de partida para 
um debate que julgo actual e necessário.

Henrique dos Reis Leal

Mestre em Ciências da Educação

1 Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário, 
Revisão Curricular no Ensino   Secundário, Lisboa, 2000, p. 17 

Para onde vai 
o Ensino Secundário?

FORMAÇÃO
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1. Nas palavras da Senhora Ministra da Educação, quando 
da tomada de posse dos novos dirigentes da Direcção-Ge-
ral de Formação Vocacional, “o desenvolvimento do sis-
tema de formação de pendor vocacional ou profi ssional, 
bem como do sistema de ‘segunda oportunidade’ e de 
aprendizagem ao longo da vida é essencial no êxito das 
políticas educativas defi nidas por este Governo.”
Reduzir o insucesso e o abandono escolares não só re-
presentará, para os jovens, a possibilidade de um futuro 
melhor, como poderá servir de motivação aos adultos 
para ampliarem as suas qualifi cações académicas e/ou 
profi ssionais. Se tal for conseguido, por certo aumentarão 
os níveis de escolarização e qualifi cação das futuras gera-
ções, pois a sociedade portuguesa voltará a interiorizar a 
importância da Educação para a modernização do país e a 
melhoria das condições de vida dos seus cidadãos.
Esta Direcção-Geral está particularmente vocacionada para 
essa dupla missão, proporcionando aos jovens a aquisição 
de qualifi cações profi ssionais e, aos adultos, a possibilida-
de de melhorarem as suas e, ainda, a de verem reconhe-
cidas competências adquiridas ao longo da sua vida activa.

Como vamos fazê-lo?

2. Para que todos os jovens possam usufruir da possibili-
dade de entrar na vida activa dotados de uma qualifi cação 
profi ssional, alargaremos a oferta de Cursos Profi ssionais 
de Nível III nas escolas públicas, funcionando em rede, de 
modo a cobrir todo o país – contribuindo assim, simulta-
neamente, para evitar o abandono escolar precoce e para 
fi xar os jovens à sua região, que progressivamente irá co-
lhendo os frutos dessa permanência da sua população jo-
vem e cada vez mais qualifi cada.
Por outro lado, temos vindo a incentivar as Escolas Profi s-
sionais a alargar a oferta de Cursos de Educação e Forma-
ção de Nível II, na certeza de que é fundamental garantir 
qualifi cação profi ssional a quem completou o ensino bási-
co sem a obter, e garantir a conclusão desse nível de en-
sino, associada a uma qualifi cação profi ssional, aos jovens 
que, de outro modo, o concluiriam sem obter qualquer 
qualifi cação ou, mesmo, abandonariam precocemente a 
escola. Estamos convictos de que esse é um dos melhores 
processos de estimular a vontade de ir mais longe na via 
da educação e da qualifi cação.

Mais Educação, 
Melhor Qualifi cação
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3. A aposta na educação e formação dos adultos é ainda 
mais urgente, já que é nesta faixa etária que se concentra o 
maior número de indivíduos com baixas habilitações aca-
démicas e qualifi cações profi ssionais.
Assim, propomo-nos actuar em várias frentes. Desde logo, 
o alargamento da rede de oferta de cursos de Educação 
Formação de Adultos insere-se neste esforço de propor-
cionar aos activos oportunidades de formação de que, 
por circunstâncias várias, não puderam usufruir em idade 
escolar. Estamos ainda a trabalhar no sentido da extensão 
dos referenciais dos EFA até ao ensino secundário, ambicio-
nando criar condições para um pleno reconhecimento das 
competências académicas e profi ssionais – aumentando, 
assim, a competência técnica dos activos e modernizando 
a força de trabalho portuguesa, com as consequências po-
sitivas que tal facto trará para a economia do país.

Concomitantemente, o processo de Reconhecimento, Va-
lidação e Certifi cação de Competências vai, também ele, 
conhecer uma dupla expansão: por um lado, a ampliação 
da rede de Centros RVCC às escolas sede de agrupamento; 
por outro, a extensão dos referenciais RVCC até ao 12.º ano, 
reconhecendo assim que a educação não-formal e infor-
mal pode alcançar níveis superiores aos do ensino básico.

4. Todo este trabalho é um trabalho de todos. Também por 
isso, temos o maior gosto em divulgar a acção da DGFV nas 
páginas desta revista, considerando que, por esta via, fi care-
mos mais perto de quem connosco partilha este grande de-
safi o: melhorar a educação e a formação dos portugueses.

A Comissão Instaladora da DGFV

Alexandra Figueiredo e Luís Galego

Rua Mouzinho de Albuquerque, n.º 8 - 2330-183 Entroncamento - Telf: 249 717 929   Fax: 249 716 631 - externato.ma@mail.telepac.pt

Iniciou um curso no Ensino Recorrente 
por Unidades Capitalizáveis e não o terminou?
Informe-se de todas as condições 
e venha terminá-lo connosco.

E para obter melhores notas:
Centro de explicações e apoio escolar
Ensino individualizado ou em grupo

EXTERNATO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
Reconhecido pelo Ministério da Educação

Uma oportunidade para si 
   ou para os seus fi lhos

Ensino por unidades capitalizáveis

• 3.º Ciclo do Ensino Básico Recorrente
• Ensino Secundário Recorrente
• Técnico de Informática
• Técnico de Construção Civil

Cursos nocturnos
Ensino por módulos 
capitalizáveis

• Ciências e Tecnologias
• Ciências Socioeconómicas
• Ciências Sociais e Humanas
• Tecnológicos e Informática
• Tecnológicos de Administração
• Tecnológicos de Marketing
• Tecnológicos de Construção Civil e Edifi cações
• Tecnológicos de Multimédia
• Tecnológicos de Design e Equipamento

Abertas as Matrículas
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Tenho falado e escrito muito, de há quase 16 anos a esta 
parte, acerca da defesa e do elevado interesse da educa-
ção e formação de técnicos intermédios altamente qualifi -
cados, como autênticos artesãos e agentes da mudança e 
desenvolvimento do País. Que dizer mais? Continuar a dizer 
o mesmo, sempre com a mesma convicção e motivação.

“Cada vez mais se vai dizendo 
que a Escola deve mudar nestes 
ou naqueles aspectos. A palavra 
mudança vai estando presente 
no discurso dos responsáveis pelo 
poder político, dos que trabalham 
na Escola (alunos, professores e 
funcionários) e ainda dos pais e 
outros educadores.” 

Jesus Lima, Maria e Haglund, Stefan, 

Colecção Ser Professor, 1985

A Escola de hoje já não é a “ofi cina do saber” de outrora, 
muito menos uma Escola Profi ssional.
 Vê-se confrontada com problemas peculiares, com novos 
desafi os e exigências e, é por isso, que se lhe pede para re-
avaliar as suas funções e os seus objectivos fundamentais.
Uma Escola Profi ssional pela sua natureza, especifi cidade e 
objectivos que presidiram à sua criação, é sustentada por 
um Projecto Educativo aberto, plural e conclusivo.

É na trilogia “Escola/Empresa/Comunidade” que assentam 
os pilares dos Projectos Educativos das Escolas Profi ssio-
nais (EP’s): franquear sempre as suas portas, apostar no 
diálogo interfacial entre ambiente escolar e ambiente em-
presarial, entre a Escola e o meio envolvente socio-econó-
mico.
Se as EP’s procuram apresentar uma oferta formativa di-
rectamente associada à qualifi cação de recursos humanos, 
procurando criar condições facilitadoras de inserção no 
mercado de trabalho e emprego, fomentando o acompa-
nhamento dos seus jovens formados, com amplo sucesso 
em termos de taxa de conclusão e empregabilidade, le-
vam-nos a concluir o seguinte:
- As EP’s são experiências e projectos de sucesso, que pres-
tam um serviço público de grande interesse para o país, 
embora não tenham vindo a ter o acarinhamento devido 
por parte do Ministério da Educação. Há muitas reformas, 
mas continua a não haver uma política concertada sobre 
educação e formação.
Fala-se muito em desenvolvimento económico, em compe-
titividade e produtividade e esquecemo-nos de dar ênfase 
à qualifi cação de recursos humanos, da qualifi cação de 
técnicos intermédios, em áreas em que continua a haver 
um elevado défi ce que satisfaça as necessidades do tecido 
empresarial.
Sabendo que cerca de 25 % dos alunos abandonam o ensi-
no secundário no 10.º ano, sabendo que esse mesmo aban-
dono (sem concluírem o 12.º ano) atinge 45 % dos jovens 
portugueses – jovens que fi cam sem qualquer qualifi cação 
– o que é que o Estado tem feito para se inverter e/ou inte-
ressar aqueles jovens para que seja possível (e desejável) a 
inversão desta situação? Nada, ou quase nada.
As Escolas Profi ssionais, na sua maioria, poderiam contri-

Ensino 
Profi ssional 
uma realidade a proteger, 
defender e desenvolver

António Infante da Costa
Director Geral - ETAP
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buir em larga escala para, gradualmente, se ir colmatando 
uma tal situação. Penso que não tem havido vontade e co-
ragem política bastantes para se inverter uma tal situação.
Continuamos a adiar o inadiável, a não decidirmos e imple-
mentarmos medidas estruturais e conjunturais que con-
cretizem e resolvam, duma vez por todas, o ensino profi s-
sional do país.
O país precisa de qualifi car mais técnicos intermédios de 
que ainda tanto carece. Só o poder político, concretamente 
o Ministério da Educação, é que não entende este facto.

“Os governos, após 1994, têm vindo a desinvestir no 
ensino profi ssional, apesar de ter uma elevada pro-
cura e elevadas taxas de empregabilidade. Nós não 
somos determinados nos nossos objectivos políticos, 
como Nação.
Avançamos e recuamos. O relativo sucesso das Esco-
las Profi ssionais e a carência de técnicos (intermé-
dios) qualifi cados deviam ter levado os governantes a 
manter uma elevada pressão sobre uma boa execução 
desta medida de política educativa, apertando-lhe os 
recursos necessários, ao longo dos anos.” 
Prof. Dr. Joaquim Azevedo, “Desafi os”, in Revista de Desenvolvimen-

to Regional, Nerlei, n.º 20, Maio de 2005.

Num mercado de trabalho e emprego cada vez mais exi-
gente e competitivo, a qualifi cação dos recursos, factor de 
progresso e modernização dum país, só poderá conseguir-
se com sucesso através de uma sólida formação integral 
dos jovens e do diálogo sistemático das escolas profi ssio-
nais com outros parceiros, concretamente, com outros 

agentes sócio-económicos e culturais, constituindo-se 
como autênticas escolas parceiras.
É neste contexto que reside a diferença e autenticidade do 
Projecto Educativo de uma Escola Profi ssional.
Todos sabemos que uma Escola, e muito mais uma Escola 
Profi ssional, não pode viver isolada do exterior, estar dis-
tante da vida social mas sim, orgânica e funcionalmente 
interactuante com o meio envolvente.
É isto que as Escolas Profi ssionais têm vindo a fazer e a de-
senvolver, mesmo com a pesada burocracia e difi culdades 
fi nanceiras que pesam sobre elas.
Mesmo assim, o ensino profi ssional não é, hoje, em Portu-
gal, uma alternativa menor.
Este projecto já está descoberto, avaliado e no terreno há 
quase 16 anos.
É preciso é que lhe seja dada a devida importância política 
e apoio institucional para que possa crescer e desenvolver-
se, prosseguindo os objectivos defi nidos pela chamada Es-
tratégia de Lisboa da EU e na própria Lei. 
Se queremos um país moderno e competitivo, o Estado 
tem que apostar mais na educação e formação dos jovens 
através do investimento na qualifi cação de quadros inter-
médios, dando resposta às necessidades do tecido sócio-
económico e ao querer dos jovens e famílias.
Refi ra-se que, mais de metade dos jovens inscritos nas EP’s 
não têm acesso às respectivas matrículas.
A responsabilidade primeira é política, é uma responsabili-
dade do Estado.

António Infante da Costa

Director-Geral da Escola Tecnológica 

Artística e Profi ssional de Pombal 
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Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e 
comunicação, o acesso à informação e ao conhecimento 
fi cou mais fácil. Este novo paradigma vai exigir dos dife-
rentes parceiros envolvidos na educação e na formação 
a capacidade de reconhecer que o conhecimento se pode 
conseguir por via da escola mas também pela experiência, 
pela experimentação ou por via da informação que, aliada 
à capacidade de análise, e de trabalho se transforma em 
conhecimento. Olhando o horizonte confi rmamos que não 
existe conhecimento de 1.º nível ou de 2.º nível, mas que 
todo ele é conhecimento.
É urgente e necessário que a Escola do século XXI reconhe-
ça e valide estes conhecimentos, adquiridos dentro e fora 
da escola. É necessário incentivar novas aprendizagens, 
contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade 
e do nosso país.
Não devemos perder mais tempo com a validação das 
competências adquiridas, só porque estas ainda não fo-
ram validadas pelo sistema educativo formal. Vamos, an-
tes, empenharmo-nos na rápida validação desses saberes. 
Esta é uma grande missão da escola do nosso século.
Os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidarieda-
de criaram, através da Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de 
Setembro, o Sistema de Reconhecimento, Validação e Certi-
fi cação de Competências (RVCC).
A partir das experiências adquiridas ao longo da vida, 
os adultos com idade igual ou superior a 18 anos de 
idade, podem desenvolver um processo de RVCC com 
vista à obtenção de um certifi cado escolar equivalen-
te, para todos os efeitos legais, ao 4.º, 6.º ou 9.º ano de 
escolaridade.
O Sistema RVCC integra-se nas estratégias europeias para 
o emprego e de aprendizagem ao longo da vida com o ob-

jectivo de aumentar os níveis de certifi cação escolar da po-
pulação portuguesa e, assim, melhorar a competitividade 
nacional.
O Centro de Reconhecimento, Validação e Certifi ca-
ção de Competências Gustave Eiffel vai desenvolver um 
trabalho no sentido de identifi car os trabalhadores sem o 
4.º, 6.º ou 9.º ano de escolaridade que possam estar inte-
ressados em desenvolver este processo e, assim, obter um 

CRVCC
Centro de Reconhecimento, 
Validação e Certifi cação 
de Competências

Educar é fazer emergir 
vivências de conhecimento

EM FOCO

Qual o objectivo dos CRVCC?
É a validação e Certifi cação dos conhecimentos 
adquiridos (escolares, profi ssionais e outros) dos 
indivíduos que desejem melhorar a sua situação 
profi ssional, prosseguir estudos e valorizar-se em 
termos pessoais, sociais e académicos.

Que níveis de escolaridade são validados?
Actualmente, os níveis do 4º, 6º e 9º anos.

Quem pode recorrer ao CRVCC?
Todos os adultos com mais de 18 anos.

Quando é que se pode iniciar este processo?
Pode ser iniciado em qualquer altura em que o 
adulto, com mais de 18 anos, e que não tenha o 4º, 
o 6º ou o 9º ano de escolaridade, o desejar, deven-
do dirigir-se a um destes Centros e preencher um 
formulário.

Como se obtém a validação?
A validação de competências é obtida perante um 
júri em que se apresenta e discute um dossier pes-
soal do formando e pode também incluir a realiza-
ção de uma prova prática.

O CRVCC Gustave Eiffel está situado na Rua Elias 
Garcia, 25 – B
Venda Nova – Amadora

Adelino Serras
Director Geral
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certifi cado escolar equivalente aos anos de escolaridade 
referidos.
Esta é uma nova causa que a Cooptécnica Gustave Eiffel vai 
desenvolver.
Temos a certeza que o nosso Centro irá promover uma 
nova expressão da nossa actividade que, esperamos ser 
capazes de alcançar.
Da necessidade de qualifi cação profi ssional e desenvol-
vimento de competências, aliada à nossa experiência na 
formação profi ssional, recurso indispensável para a (re) in-
serção de pessoas em situação de desemprego, consubs-
tanciou-se a necessidade deste CRVCC.
Desta forma, pretendemos dar continuidade à formação 
e proceder ao encaminhamento e orientação de modo a 
permitir o desenvolvimento e promoção de conhecimen-
tos e competências, dando assim uma resposta mais efi caz 
às necessidades diagnosticadas pelo tecido empresarial do 
concelho.
A Educação e a Formação devem ser a tónica deste 
milénio. 
Só com regresso à escola conseguiremos vencer os 
desafi os da sociedade futura. Esta é uma nova causa 
para a EPGE.

Adelino Manuel Serras

Director-Geral

EM FOCO
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Cenintel – Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Forma-
ção, Lda., com sede no Campus Escolar do Entroncamento, 
sito na Avenida D. Afonso Henriques, no Entroncamento, en-
tidade proprietária da Cenintel – Escola Profi ssional, é detido 
pela Interformation, Ensino e Formação Lda. e pela Coop-
técnica – Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação 
Técnico Profi ssional, CRL. A vasta experiência demonstrada 
por estes promotores, em matéria de ensino profi ssional, 
é o melhor garante da qualidade do projecto. Assente no 
modelo tradicional de uma escola profi ssional, pedagógico, 
organizativo, administrativo e fi nanceiro, previsto e regula-
do pelo Decreto-Lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro, pretende ir um 
pouco mais longe, assumindo correr os riscos inerentes a 
quem inova. 
A Escola insere-se no Campus Escolar do Entroncamento, 
distribuindo os seus diversos edifícios num espaço vedado, 
arborizado e ajardinado de 10 hectares, garantindo exce-
lentes condições de segurança, concentração e descon-
tracção, a par de um estacionamento interior adequado às 
necessidades previstas.
A Escola disponibiliza um Hotel de Aplicação, com uma 
capacidade de 200 quartos individuais, com serviço de re-
cepção e segurança 24 horas por dia, assim como os servi-
ços de self-service e bar de alunos, e restaurante e bar de 

aplicação abertos ao público. No apoio a estes espaços e ao 
esforço de formação, serão disponibilizadas uma cozinha 
colectiva de produção e uma cozinha com 12 postos indi-
viduais de trabalho, para além de espaços adequados de 
armazenamento de produtos alimentares.

A escola tem ainda os seguintes espaços:

 - Auditório 
Com capacidade para 300 pessoas, que tem como objec-
tivo a realização de actividades na área dos congressos e 
incentivos, assim como outras de natureza técnica, cultural 
e recreativa.

  - Pavilhão Gimno-Desportivo 
Com uma área de 1300 m2, bancadas para 200 pessoas e 
balneários/vestiários adequados, permitindo a prática sis-
temática de um conjunto diversifi cado de actividades des-
portivas.

 - Blocos de Formação
Com capacidades diversas, permitirão disponibilizar salas 
para formação teórica, salas de informática, multimédia, 
salas de apoio e secretariado e direcção, assegurando, 

CENINTEL
Uma Escola diferente

A NOSSA ESCOLA
ENSINAR E APRENDER



19

numa primeira fase, uma capacidade média instalada para 
500 alunos. 

Oferta formativa
Hotelaria e Turismo: 
 • Curso Técnico de Cozinha
 • Curso Técnico de Hotelaria, Restauração, 
 • Organização e Controlo
 • Curso Técnico de Hotelaria – Recepção e Atendimento

Design e Multimédia:
 • Curso de Design Gráfi co
 • Curso de Multimédia
 • Animação e Desporto:
 • Curso de Animação Sociocultural / Desporto

O objectivo é evoluir nestas 3 grandes áreas de formação, 
partindo de uma base já tradicional e perfeitamente do-
minada, para o desenvolvimento de aprendizagens mais 
complexas e que entrosem nas reais necessidades das em-
presas. Pretende-se no decorrer do primeiro ciclo formati-
vo, apresentar novos cursos, particularmente nas áreas do 
Design e Multimédia e na Animação e Desporto, procuran-

do-se uma oferta educativa diversifi cada, mas que garanta 
o necessário equilíbrio para a consistência de uma funda-
mental massa crítica.

Formação de Activos:
A Escola pretende disponibilizar um conjunto diversifi cado 
de acções de formação certifi cada para activos, estrutura-
das em módulos de 35 horas, proporcionando uma ade-

quada resposta ao previsto em termos do novo Código do 
Trabalho. Pretende-se que esta formação se desenvolva 
em regime de auto-fi nanciamento, devendo assegurar 
uma importante fonte de fi nanciamento para as activida-
des da Escola.

No projecto educativo:
A Escola, partindo de um modelo que conhece e respeita, 
pretende proporcionar aos seus alunos, vantagens com-
petitivas, que acresçam ao seu percurso formativo.
Deste modo, assume-se como obrigatória a prática des-
portiva sistemática, a participação facultativa em activida-
des de índole cultural, a frequência obrigatória de comple-
mento/dirigido numa das seguintes disciplinas: Matemáti-
ca, Português e Inglês. Nos cursos que não disponibilizem 
uma aprendizagem sistemática da Informática, será pro-
porcionado facultativamente uma frequência semanal. Nas 
disciplinas da componente técnica/tecnológica, a aprendi-
zagem desenvolve-se, sempre que se considerar adequa-
do, em contexto real de trabalho, quer utilizando as boas 
condições existentes (cursos de hotelaria), quer através de 
parcerias com empresas da região (design gráfi co), quer 
na prestação directa de serviços ao cliente (multimédia). 
Mensalmente, em cada turma e no âmbito de disciplina a 
defi nir pontualmente, será disponibilizado aos alunos um 
encontro com empresários ou profi ssionais do sector do 
curso que frequentam, com o objectivo de proporcionar 
um melhor conhecimento do sector onde irão desenvolver 
a sua actividade, assim como divulgar o trabalho realizado 
na Escola. Trimestralmente, os alunos visitarão uma empre-
sa/entidade correspondente ao curso que frequentam.

Orientar, integrar, inovar e desenvolver
Com o objectivo de apoiar o relacionamento da Escola com 
o tecido empresarial, a orientação e integração dos alunos 
no mercado de trabalho e desenvolver novos métodos e 
conceitos, serão criados 3 gabinetes: GO – gabinete de 
orientação e inserção no mercado de trabalho; GOOD – ga-
binete de orientação profi ssional; I&D – centro de investi-
gação e desenvolvimento.

Potencialidades e prioridades
Para além das potencialidades que emanam do próprio 
projecto educativo, particularmente ao nível da sua dimen-
são e qualidade, a posição geo-estratégica da região onde 
se insere a Escola, assim como a diversidade de meios de 
comunicação que a servem, são factores a realçar. Ao nível 
das prioridades, a inovação e o desenvolvimento tecnoló-
gico, o desporto e o turismo, são os alvos estratégicos de 
intervenção.

A Cenintel – Escola Profi ssional, 
assegurará a colocação profi ssional 
de todos os seus alunos no mercado 
de trabalho.

A NOSSA ESCOLA
ENSINAR E APRENDER



20

Como já vem sendo hábito em acontecimentos de âmbito 
nacional e internacional envolvendo as áreas da tecnolo-
gia e da educação, a Escola Gustave Eiffel esteve presen-
te na “Hsci2005 – 2nd International Conference Hands-on 
Science: Science in a changing Education” na Grécia, desta 
vez, em parceria com o Externato Alexandre Herculano da 
Amadora e com os apoios fi nanceiros concedidos pelos 
programas Sócrates/Comenius 1 e Sócrates/Comenius 3 
“Hands-on Science”.
A Conferência, que decorreu em simultâneo com o Campe-
onato Mundial de Robótica no Japão, contou com a minha 
presença, na qualidade de professor de Física e Química, 
e com a do aluno Nuno Ramalho, do 3.º ano do Curso de 
Electrónica e Automação Industrial.
Realizada na Universidade de Creta, no mês de Julho, teve 
como objectivo divulgar a educação da ciência na pers-
pectiva do saber-fazer, promover a troca de experiências, 
a interdisciplinaridade e o estabelecimento de parcerias 
entre instituições, bem como o de fomentar a partici-
pação de professores e estudantes em eventos de nível 
internacional. Neste evento, realizaram-se sessões plená-
rias e sessões técnicas de apresentações orais, integradas 
em diferentes temas e abordando diferentes áreas do 
conhecimento. Incluiu ainda, seminários de contactos Co-
menius, exposições e actividades experimentais na Feira 
das Ciências. 
Ao contar com a presença de professores de vários paí-
ses e de diferentes áreas do conhecimento, proporcionou 
o emergir do debate de ideias e permitiu a divulgação da 
forma como as diferentes áreas se interligam nos projec-
tos e actividades desenvolvidas pelos intervenientes. Os 
projectos apresentados abarcavam diferentes tecnologias 
e conhecimentos: desde painéis solares, passando por ro-
bôs, experiências químicas, mecânicas e electromagnéti-
cas, até à electricidade estática produzida pela máquina de 
Van de Graaff, entre outros.

Entre as várias comunicações apresentadas, é de destacar 
a sessão de apresentação oral proferida em inglês, pelo 
Nuno Ramalho, sobre o Núcleo de Investigação e Desenvol-
vimento (NID). 
O Nuno, recorrendo a tecnologias multimédia, ao robô do 
projecto Piramidal Dragon e ao veículo de seguimento de 
pista do projecto Maxines Team, mostrou, com um entu-
siasmo que contagiou o público, o espírito e o empenho 
com que os alunos se dedicam a estas actividades esco-
lares.
Parabéns ao Nuno pela excelente apresentação e por ter 
proporcionado aos presentes a satisfação de verem con-
cretizado in loco objectivos do ensino-aprendizagem, 
como sejam, o da motivação e da capacidade de agir e con-
cretizar num contexto de ciência-tecnologia-sociedade.
O projecto por mim apresentado, intitulado “Chemistry 
and Robots”, permitiu mostrar que é possível juntar as áre-
as da Química e da Electrónica em projectos que envolvem 
a robótica e, através destes, motivar os alunos nas suas 
actividades escolares, em particular, nestas duas áreas do 
conhecimento.
O projecto apoia-se na “química das percepções fugazes”, 
para explorar alguns efeitos especiais das reacções redox, 
e na “química das energias renováveis”, que podem provi-
denciar sistemas energéticos alternativos, tendo em vista 
a sua aplicação aos robôs. Para além da espectacularieda-
de com que brinda a actuação dos robôs, o projecto tem 
por objectivo mostrar que a Química e a Robótica estão 
tão intimamente ligadas que é difícil descobrir algo num 
robô, para além do software, onde não haja intervenção 
da química. De facto, a química está presente desde a es-
trutura, constituída pelas ligas metálicas e materiais sintéti-
cos, como os polímeros, passando pelas reacções químicas 
responsáveis pelos processos de obtenção de energia e de 
funcionamento de alguns sensores, até aos componentes 
electrónicos utilizados no robô. Deste modo, consegue-se 

Nem só de campeonatos 
vive o Núcleo de Investigação 
e Desenvolvimento
“Chemistry and Robots”
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transmitir aos alunos que as diferentes áreas de conheci-
mento não são estanques, mas antes se complementam e 
que, num mundo cada vez mais competitivo, para ter su-
cesso, é premente ter conhecimentos multidisciplinares e 
adquirir novas capacidades em diferentes áreas.
Este encontro científi co serviu também para fazer contac-
tos com intervenientes de diferentes países, com o objecti-
vo de dar mais visibilidade e aproximar o NID a instituições 
internacionais. Estes contactos permitiram o estabeleci-
mento de parcerias que visam, não só, o aprofundamen-
to de conhecimentos científi cos e de novas realidades de 
aprendizagem, como também, o aproveitamento de siner-
gias que possam contribuir para o desenvolvimento do en-
sino da ciência e da tecnologia nos projectos e actividades 
escolares.
O desenvolvimento de projectos na área da robótica na 
EPGE, em particular, desde a criação do NID, apresenta-se 
como uma oportunidade para promover a criatividade e 
a interdisciplinaridade e evidencia a importância das di-
ferentes disciplinas no conhecimento e na aprendizagem 
dos alunos, independentemente das áreas específi cas de 
interesse. 
 

O projecto NID revela-se, antes de mais, como uma expe-
riência pedagógica de sucesso, baseada na aprendizagem 
do saber-fazer, ao construir robôs e ao participar em com-
petições de nível mundial.
A participação nestes encontros, de projecção e dimensão 
internacional, como estes que decorreram no passado mês 
de Julho, é muito importante a nível pessoal e a nível das 
instituições presentes, pois revela a capacidade e o dina-
mismo das instituições que prezam a qualidade. De referir 
que a participação na conferência, só foi possível graças ao 
empenho e esforços conjuntos do Director Geral da Escola 
Profi ssional Gustave Eiffel, Eng.º Adelino Serras, e do Direc-
tor do Externato Alexandre Herculano, Eng.º António Lima.

Por fi m, dou os parabéns aos professores Eduardo Pinto e 
André Costa, pelo excelente trabalho que têm vindo a de-
senvolver e pelos sucessos que têm conseguido alcançar 
com os seus alunos.

“Hsci2005 – 2nd Internacional Conference 
Hands-on Science: Science in a Changing Education”

Rethimnon, Creta – Julho 13-16, 2005

Paulo Jorge C. R. Ernesto

Prof. da EPGE
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Hotspot  
no Pólo 
da Amadora

No dia 13 de Abril de 2005, os alunos da Escola Profi ssional 
Gustave Eiffel deslocaram-se a Aveiro para participar no 
concurso de Matemática – Mat12. A estreia foi positiva pois 
os nossos alunos conseguiram classifi car-se à frente de ou-
tras Escolas Profi ssionais participantes.
O Mat12 é um projecto desenvolvido pela Universidade de 
Aveiro, desde 1990, e consiste numa plataforma de Ensino 
Assistido por Computador, actualmente disponível apenas 
pela Internet, abrangendo os vários graus de ensino. É um 
projecto de reconhecimento nacional e que desenvolve as 
capacidades cognitivas dos que nele participam.
Esta primeira participação foi importante para os nossos 
alunos. Acompanhei-os e estimulei-os em muitas horas de 
treino. 
Ao participarem, em Aveiro, no concurso nacional, os alu-
nos tiveram oportunidade de aplicar os conhecimentos e 
as capacidades que foram desenvolvidas durante as aulas 
e os treinos. 
O objectivo desta participação foi, sobretudo, o de libertar 
e vencer a já conhecida tradição de que a disciplina de Ma-
temática é algo quase intransponível e só para alguns. 
Os alunos da EPGE que participaram no Mat12 foram os 
seguintes:
João Vasco M. Brito e Nuno Miguel F. Moscoso, da turma 
125; Vanessa A. de S. da Silva, Ricardo Jorge Carvalho Dias 
e José Manuel Guedes de Sousa, da turma 130; Ricardo Jor-
ge S. F. Almeida, da turma 138.
Felicito-os a todos pelo empenho e dedicação com que co-
laboraram.

Mónica Correia da Silva

Prof. da EPGE
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Numa altura em que a chamada sociedade de in-
formação faz já parte do nosso dia a dia, a EPGE 
tem em execução um projecto-piloto, realizado por 
alunos e professores do curso de Informática/Ma-
nutenção de Equipamento, que consiste na imple-
mentação de um hotspot (rede sem fi os) no pólo 
da Amadora, permitindo uma maior aproximação 
de toda a comunidade escolar à Informação.
Com este sistema, pretendemos alargar o acesso e 
partilha de conhecimento, a alunos, professores e 
funcionários, disponibilizando conteúdos úteis, em 
tempo útil, em qualquer local da escola. 
Numa primeira fase, estará disponível o acesso à 
Internet, e numa fase posterior será disponibilizado 
um conjunto de conteúdos científi cos e académicos 
através da implementação de uma Intranet cons-
truindo, deste modo, um novo veículo, interactivo e 
inovador, de estudo e teste das matérias escolares, 
promovendo a autonomia no processo de ensino/
aprendizagem.
Assim, com a aplicação da tecnologia de redes sem 
fi os (Wireless Lan) o acesso à Internet deixa de es-
tar confi nado a espaços físicos dotados de infra-
estrutura de rede, estendendo a aprendizagem a 
qualquer local da escola, mesmo em espaços onde 
a ligação com fi os é impraticável e onde a participa-
ção dos alunos jamais poderia ter lugar, permitindo 
fazer chegar a informação rapidamente e aumen-
tando a fl exibilidade da sua distribuição.
Basicamente, a WirelessLAN (WLAN) é uma tec-
nologia de transmissão de dados através de rádio 
frequências, utilizada para acessos de banda larga 
quer à rede pública de dados (Internet), quer à rede 
interna de uma instituição. Para que um utilizador 
tenha acesso a essa informação, bastará apenas 
que disponha de um computador ou de um PDA 
(ou outro dispositivo compatível) que use a norma 
Wi-Fi 802.11b/g e que se encontre registado e au-
torizado para ter acesso à rede.

Pedro Rodrigues

Director do Pólo da Amadora - Venteira

Alunos da EPGE 
participam 
no Mat12
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> No dia 11 DE ABRIL, dois elementos da Direcção Re-
gional de Educação de Lisboa e 16 responsáveis por Escolas 
Europeias visitaram a nossa escola no âmbito do Programa 
ARION de Visitas de Estudo para Especialistas e Responsá-
veis de Educação, da Comissão Europeia.
O objectivo principal da visita prende-se com a oportuni-
dade de contacto com a realidade dos diversos modelos de 
gestão escolar, análise da organização interna das escolas 
e discussão de alguns aspectos ligados à sua gestão, pers-
pectivando o intercâmbio de experiências.
As nacionalidades dos Especialistas Europeus eram as se-
guintes: dinamarquesa, alemã, norueguesa, italiana, fran-
cesa, espanhola, romena, austríaca, inglesa e grega.

> No dia 21 DE ABRIL o Prof. Veiga Simão assistiu no nos-
so Auditório a alguns projectos do curso de Electrónica.
Os alunos daquele curso presentearam os nossos convida-

dos com algumas demonstrações no âmbito da Robótica.
O responsável pela COOPAM (Cooperativa de Ensino, Edu-
cação e Formação, C.R.L.), Eng.º Pedro Brás, fez a apresen-
tação do projecto de Ensino Superior em que a EPGE é um 
dos principais promotores. Seguiu-se um momento de 
troca de ideias e de convívio entre as personalidades pre-
sentes.

> A 12 DE MAIO, alunos do curso de Construção Civil, 
da Escola Profi ssional de Praia da Vitória, nos Açores deslo-
caram-se à nossa escola com a fi nalidade de promover o 
intercâmbio entre escolas profi ssionais. Alunos e professo-
res tiveram ocasião de conviver e partilhar experiências.

> A 24 DE MAIO, alguns responsáveis de escolas da 
Turquia fi zeram-nos uma visita no âmbito do Programa Le-
onardo da Vinci intitulado “The Computer added Education 
in Technical and Vocational Training”.
Este Programa tem entre os seus principais objectivos: me-
lhorar as aptidões e competências das pessoas, especial-
mente dos jovens, na formação profi ssional inicial a todos 
os níveis, com a fi nalidade de facilitar a inserção e reinser-
ção profi ssionais.
Esta visita trouxe à nossa escola 10 directores de escolas 
técnico-profi ssionais da Turquia e dois membros do Minis-
tério da Educação. 
Na sequência do sucesso desta visita, no dia 28 de Junho, 
outra equipa de responsáveis por escolas da Turquia visi-
tou também a nossa escola. 
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Visitas à EPGE
Das diversas visitas efectuadas 
à nossa Escola destacamos:
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A Escola Profi ssional Gustave Eiffel tem vindo a or-
ganizar vários Colóquios. 
O objectivo desta actividade é sensibilizar e informar 
os alunos para questões actuais e relevantes à sua 
formação. 
“Porque Hoje é Quarta-Feira” é o nome dado a es-
tes colóquios que se inserem no plano regular de 
actividades da escola.
O Auditório Brazão Farinha, no pólo da Venda 
Nova, foi o local escolhido para a realização destes 
eventos. 
O primeiro Colóquio sobre “Novas Tecnologias” 
decorreu no dia 23 de Fevereiro e foi dinamizado 
por Eduardo Pinto, Rui Franco e Luís Almeida, todos 
professores da Escola. 
O segundo, realizou-se no dia 9 de Março e o tema 
em discussão foi “O Mundo Profi ssional”. Os dina-
mizadores desta acção foram: Helena Querido, 
Psicóloga do Centro de Emprego da Amadora, An-
tónio Gameiro, Vice-Presidente da Associação Na-
cional de Engenheiros Técnicos, Carlos Ferreira, As-
sociação Nacional de Topógrafos, Alexandre Carlos, 
Associação dos Agentes Técnicos de Arquitectura e 
Engenharia, Lírio Carvalho, Sindicato dos Agentes 
Técnicos de Arquitectura e Engenharia e João San-
tos e Mário Pereira, ex-alunos da EPGE. 
A moderar o debate esteve o Director Geral da Es-
cola, Eng.º Adelino Serras. 
Uma discussão acesa encheu o Auditório que foi 
palco de intervenção e de diálogo, onde não falta-
ram as perguntas colocadas pelos alunos.
No dia 13 do mês de Abril o tema  foi “Alimentação 
e Actividade Física”.
Os dinamizadores deste colóquio foram: Ana Leo-
nor Perdigão, Nutricionista da Nestlé,
Marlene Silva, Psicóloga do Projecto “Aventura So-
cial”, Carlota Tomé, Psiquiatra do Hospital Amado-
ra-Sintra, Mafalda Miranda, Psicóloga do Hospital 
Amadora-Sintra e Pedro Medeiros, Personal Trainer 
do Holmes Place. 
A moderar o debate esteve a fi nalista do curso de 
jornalismo Selma Pereira. 
Com o objectivo de comemorar o Dia da Europa, dia 
9 de Maio, realizou-se um debate em que o tema foi 
a Constituição Europeia / Tratado Constitucional.  
Participaram neste debate os nossos convidados: 
Guilherme d´Oliveira Martins, deputado do PS, José 
Freire Antunes, deputado do PSD e António Filipe 
deputado do PCP.
Este debate foi dinamizado por Porfírio Silva
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Ciclo de Colóquios
•  Novas Tecnologias
•  O Mundo Profi ssional
•  Alimentação e Actividade Física
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Edições Gustave Eiff el

Manual de Estuques 
e Modelação (e Gesso Laminado)

Da autoria de Paz Branco, está a ser revisto e actualizado por 
José Emílio Tenente Lima e José Paulo Palhas Lourenço.

RSA Anotado 
(e Eurocódigos)
Da autoria de Brazão Farinha, está a ser actualizada e 
revista por José Pedro Brazão de Castro Farinha e Manuel 
Brazão de Castro Farinha.

Obras de Madeira em Tosco 
e Limpo na Construção Civil

Da autoria de Paz Branco, está a ser revisto e 
actualizado por José Manuel Vítor Martins.

Orçamentos e Estudos 
na Construção Civil
Da autoria de Paz Branco, está a ser revisto e ac-
tualizado por Horácio Medeiros Costa.
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Nas arenas mediáticas da actualidade nacional, vários têm 
sido os debates em torno da submissão a referendo do 
projecto de Tratado Constitucional a ser ratifi cado pelo ab-
soluto dos Estados-Membros e a entrar em vigor em 1 de 
Novembro de 2006. Perante os confrontos argumentativos 
que têm sido nota dominante nos últimos meses, oscilan-
tes entre os partidários do “Não”, como factor de resistên-
cia ao esvaziamento da soberania dos parlamentos nacio-
nais e à alegada amálgama de identidades levada à cabo 
pelo dirigismo centralista comunitário, e os defensores do 
“Sim”, como elemento garante de democracia e coesão su-
pranacional e pedra angular de legitimação política e deci-
sória da arquitectura institucional e processual da União, a 
Escola Profi ssional Gustave Eiffel, aproveitando o ensejo da 
comemoração do Dia da Europa, 9 de Maio, promoveu no 
Auditório da Venda Nova, um debate público que contou 
com a intervenção de formadores e personalidades de vul-
to no universo político português. 
A sessão comemorativa do Dia da Europa, presidida pelo 
Dr. Porfírio Silva, primeiro Director Pedagógico desta Esco-
la, foi aberta pela performance musical da turma do Curso 
de Animação Sociocultural, incumbida de uma interpre-
tação livre e criativa do Hino da Europa (versão temática 
da 9.ª Sinfonia de Ludwig Van Beethoven, composta em 
1823, e celebrizada como Hino da Alegria) e contou com 
a intervenção da Dra. Irene Moreira, formadora do Centro 

de Informação Europeia Jacques Delors, que assumiu uma 
abordagem institucional e pedagógica do Tratado Cons-
titucional, veiculando à assistência um suporte de conhe-
cimentos teóricos basilares de introdução ao tema, que 
lançaram o mote para um debate posterior esclarecedor, 
mas nem sempre divorciado de questiúnculas partidárias, 
protagonizado pelos deputados das bancadas parlamen-
tares comunista, Dr. António Filipe, social-democrata, Dr. 
José Freire Antunes e socialista, Dr. Guilherme d’Oliveira 
Martins.      
Numa óptica de contextualização do Tratado Constitu-
cional na dinâmica evolutiva do bloco comunitário, a Dra. 
Irene Moreira traçou uma panorâmica genérica dos an-
tecedentes históricos em que bebe o actual projecto de 
“constitucionalização” da Europa e sistematizou o universo 
de objectivos e procedimentos institucionais que norteiam 
o processo. Segundo a formadora, a Constituição traduz o 
culminar de um árduo percurso de integração comunitária 
erigido em diversas fases de alargamento e marcado por 
avanços e retrocessos, que colmatará o alegado défi ce de-
mocrático remanescente na União, através da implemen-
tação contínua de mecanismos de aprofundamento da 
integração.
Apesar dos malogros políticos e das intrincadas arqui-
tecturas institucionais geradas, o Tratado de Nice levou à 
abertura de um inescapável curso de reformas, pelo qual 
passava, inevitavelmente, uma refl exão sobre o potencial 
tratado constitucional a implementar. Quando da sua reu-
nião em Laeken, em Dezembro de 2001, o Conselho Euro-
peu convocou uma “Convenção Europeia para o Futuro da 
Europa”, com o objectivo de potenciar as necessárias con-
dições reformistas no bloco comunitário, convidando os 
Estados e as organizações da sociedade civil a apresentar 
propostas para a delineação de um enunciado normativo 
comum.
A Convenção Europeia, consubstanciada num fórum de 
debate democrático que congregou os representantes 
dos Estados-Membros, do Parlamento Europeu, dos par-
lamentos nacionais e da Comissão Europeia, constituiu um 
ponto de viragem paradigmático na espiral reformista dos 
tratados da União, uma vez que a discussão em torno do 
futuro enunciado adquiriria novas dimensões de debate 

Comemoração 
do Dia da Europa na Escola

A Convenção Europeia, 
consubstanciada num fórum de 
debate democrático que congregou 
os representantes dos Estados-
–Membros, do Parlamento Europeu, 
dos parlamentos nacionais e da 
Comissão Europeia, constituiu um 
ponto de viragem paradigmático na 
espiral reformista dos tratados da 
União.
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no seio da sociedade civil. Deliberando entre Fevereiro de 
2002 e Julho de 2003, a Convenção comportou um ímpeto 
de reforma que visava a ampliação da coesão e transpa-
rência democráticas na esfera comunitária, a simplifi cação 
de processos e uma aproximação real às expectativas dos 
cidadãos.
O resultado produtivo da actividade empreendida nos pal-
cos da Convenção consistiu no projecto de tratado que es-
tabelece uma Constituição para a Europa, que potenciou as 
negociações da Conferência Intergovernamental que de-
correu entre Outubro de 2003 e Junho de 2004, nas quais 
foram estabelecidas as necessárias plataformas de con-
senso quanto ao tratado constitucional a ser submetido à 
ratifi cação dos 25 Estados-Membros, que constituirá um 
compêndio normativo que, com excepção do Tratado Eu-
ratom, substituirá todos os tratados europeus existentes.
A constituição europeia assume uma matriz sócio-identidá-
ria pronunciada, uma vez que estabelece um respaldo de 
direitos inalienáveis dos cidadãos europeus e de referen-
ciais valorativos da União, através da apensação da Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais ao acervo constitu-
cional, desta feita com vinculação jurídica, ao contrário do 
que Nice consignava. A orgânica procedimental da União 

também é objecto de uma signifi cativas restruturação, 
patente na criação percursora de uma cláusula de saída 
voluntária que oferece a possibilidade de um Estado-Mem-
bro abandonar o vértice comunitário. Com vista à consecu-
ção objectiva de um reduto de legitimidade representativa 
e transparente no seio comunitário, o texto constitucional 
coloca a tónica na inédita defi nição dos fundamentos de-
mocráticos da União, entre os quais a democracia partici-
pativa e o direito de iniciativa popular, pelo qual um milhão 
de cidadãos europeus podem reivindicar à Comissão Euro-
peia o imperativo de um procedimento legislativo ou outra 
iniciativa decisória congénere.
No que toca às instituições da União, a Constituição Euro-
peia corporiza uma relevante reformulação dos tradicio-
nais cânones institucionais, testemunhada na reconfi gura-
ção das atribuições funcionais e competências decisórias 
dos órgãos de poder do directório comunitário. Desta feita, 
constituem directrizes de inovação a redistribuição de as-
sentos no Parlamento Europeu, processada de uma forma 
degressivamente proporcional, assim como a instituciona-
lização formal do Conselho Europeu, que passa a ser diri-
gido por um presidente eleito por um mandato com a du-
ração de dois anos e meio, que redundará na extinção das 
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presidências rotativas da União. Por sua vez, a Comissão 
Europeia também será alvo de um conjunto de medidas de 
restruturação, consubstanciadas tanto no que toca à orgâ-
nica funcional da entidade, com a eleição de um presidente 
pelo Parlamento, com base numa proposta do Conselho, 
como no que diz respeito à arquitectura da instituição, cujo 
volume de comissários será em 2014 reduzido para dois 
terços do número de Estados-Membros. A estas alterações 
sistémicas acresce também a nomeação de um Ministro 
dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que con-
gregará as funções de Comissário das Relações Externas e 
Alto-Representante para a Política Externa e de Segurança 
Comum, em subordinação directa ao Conselho Europeu.
Apesar do reconhecimento da importância do referendo 
ao Tratado Constitucional da União Europeia para a vincu-
lação de Portugal no processo de construção europeia, se-
gundo o deputado comunista António Filipe, o documento 
não é genuinamente uma constituição, mas um tratado 
internacional, que não consagrará uma maior latitude de 
direitos e garantias aos cidadãos, mas apenas tornará a 

União um “superestado” centralizado. Neste sentido, o de-
putado asseverou que uma vez que todo o direito comu-
nitário, após a implementação do Tratado Constitucional, 
prevalecerá sobre as determinações nacionais, o que não 
é viável, nem taxativo, uma vez que, na sua óptica, a União 
Europeia padece de um défi ce de legitimidade estrutural, 
agravada pela contestação ao documento, ventilada por 
parte de alguns Estados-Membros.
Deste modo, sendo as esferas de competências dos par-
lamentos nacionais substancialmente reduzidas face ao 
poderio do fl anco central comunitário, a União Europeia 
não consagrará o princípio da igualdade como valor co-
munitário cimeiro, ganhando “dois pesos e duas medidas”, 
diagnosticadas na acentuação das assimetrias internas e 
no gradual distanciamento dos cidadãos face às instâncias 
comunitárias. Com um discurso manifestamente “Eurocép-
tico”, o deputado rejeitou fatalismos e visões maniqueís-
tas que impugnam a construção de uma Europa sólida e 
unitária. Para António Filipe, a via constitucional não é um 
modelo inevitável e a implementação com tíbio alcance de 
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uma constituição polémica e dissensual poderá trilhar um 
caminho sinuoso de confl ito e crises de legitimidade na Eu-
ropa, que acabará por degenerar na supressão da riqueza 
nacional dos Estados europeus.
O deputado social-democrata José Freire Antunes, com 
uma perspectiva mais optimista face ao tratado constitu-
cional, lamentou contudo o défi ce de conhecimentos sobre 
o documento, transversal a todas as esferas da sociedade 
portuguesa. A adesão à União Europeia veio a revelar-se 
um “seguro contra as ditaduras” que minaram a Europa 
durante o século XX, permitindo uma elevação sem pre-
cedentes dos níveis de bem-estar da população, tributária 
em parte dos benefícios almejado com a capitalização dos 
fundos estruturais comunitários.
Como tal, o referendo mais não é que uma mais-valia de-
mocrática através do qual as massas poderão exercer os 
seus direitos legítimos, e a ideia de que o Tratado pode-
rá vir a constituir um eixo multinacional de paz e estabi-
lidade na Europa, é por si só, um motivo para a resposta 
afi rmativa à sua ratifi cação. Prevendo a uniformização da 
política externa europeia, o Tratado Constitucional veicula-
rá ao fl anco comunitário a possibilidade de adquirir uma 
voz uníssona no sistema internacional, convergindo para 
o aprofundamento de um multilateralismo assertivo na di-
nâmica de equilíbrio de poderes mundial. 
José Freire Antunes acredita no “Sim” à Constituição, uma 
vez que acredita que será um passo em frente no futuro 
comunitário. Contudo, e como conclusivamente sublinhou 
na sua intervenção, “o elemento essencial a ter em conta 

no referendo é a diversidade, o direito de poder dizer sim 
ou não”; a heterogeneidade de perspectivas e o diálogo 
democrático devem continuar, de uma forma ou de outra, 
a ser as bandeiras da União.
O deputado socialista Guilherme d’Oliveira Martins, moti-
vado pela matriz “europeísta” que lhe é sobejamente co-
nhecida, mostrou-se um acérrimo defensor do “Sim” ao 
Tratado Constitucional, nele vislumbrando efeitos multi-

plicadores de legitimidade e soberania que a médio prazo, 
garantirão o futuro estável da Europa unifi cada. A Consti-
tuição compila uma constelação de princípios que a torna 
melhor que todos os textos comunitários em vigor até à 
actualidade, pelo que as críticas que lhe são imputadas são 
fruto da crise económico-social sentida pelos cidadãos, e 
que determina os seus comportamentos eleitorais. A ne-
cessidade de articular competências entre parlamentos 
nacionais e instâncias comunitárias confere acuidade ao 
tratado, que arrepiará cominho na consolidação de um 
modelo social europeu mais justo e igualitário, com tónica 
assente na promoção do emprego e da equidade social. A 
inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais com pendor 
de obrigatoriedade no acervo jurídico constitucional cons-
titui um paradigma de inovação, uma vez que em Nice fora 
aprovada sem carácter obrigatório.
Segundo o deputado socialista, o Tratado Constitucional é 
um factor garante da democraticidade granjeada para a 
União, uma vez que a sua elaboração contou com a parti-
cipação de agentes vários no Fórum da Sociedade Civil da 
Convenção Europeia, em antítese aos demais textos comu-
nitários, aprovados no silêncio restrito das chancelarias e 
diplomacias europeias. Desta feita, a limitação dos poderes 
centralizados foi uma referência que presidiu à Convenção 
desde a sua génese, pelo que foi criada uma plataforma 
jurídica supranacional no âmbito da Constituição que ali-
nhará todos os Estados-Membros pela mesma bitola de 
atribuições.
Ponderados prós e contras, o debate subordinado ao dia 
da Europa, sem pretensões de formação de opiniões mui-
to consistentes sobre a temática, teve o mérito de levantar 
questões pertinentes e aprofundar a discussão sistemática 
sobre o futuro de uma Europa em que a máxima “Unidade 
na Diversidade” tem ainda um longo caminho a percorrer. 
Entre a aprovação de um Tratado Constitucional com um 
cunho marcadamente agregador e centralista e a rejeição 
defi nitiva do documento, que poderá constituir um gol-
pe de misericórdia na legitimidade e democraticidade da 
União Europeia alargada, remetendo as normas e proce-
dimentos comunitários para a incipiência dos tratados em 
vigor, a pronúncia da população europeia em referendo, 
mais do que um “pro forma” institucional, deve constituir 
um verdadeiro dever de cidadania e uma garantia de re-
presentatividade pública que, independentemente dos re-
sultados obtidos, será um factor determinante no processo 
de construção europeia.
        

Hugo Luís

Técnico Superior da EPGE

O deputado social-democrata 
José Freire Antunes, com uma 
perspectiva mais optimista face ao 
tratado constitucional, lamentou 
contudo o défi ce de conhecimentos 
sobre o documento 
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4.º Festival Nacional de Robótica
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Pela primeira vez, estive presente numa das competições de 
Robótica em que a nossa escola tem participado – o  Festi-
val Nacional de Robótica. Não era para mim novidade que a 
escola tem vindo a “dar cartas” nesta área, não só no nosso 
país mas também além fronteiras. O que para mim foi uma 
excelente e agradável surpresa foi o ambiente que envol-
veu as pessoas da EPGE, mesmo tratando-se este evento de 
uma competição.
No dia 30 de Abril tive, então, a possibilidade de constatar, 
viver e conviver com um espírito de camaradagem excep-
cional, que só pode unir pessoas que estão ligadas por uma 
mesma causa: a de colocarem a funcionar todos os robôs, 
os seus e os dos colegas (sim, porque fi quei com a sensa-
ção que, a determinada altura, todos os projectos eram de 
todos), mostrando o que de melhor sabem fazer e, de pre-
ferência, vencendo as equipas que iam surgindo pelo cami-
nho. 
As pessoas que refi ro são, evidentemente, os nossos alunos. 
Pouco ou nada posso dizer sobre a técnica, a programação 
utilizada e a operacionalidade dos robôs que vi actuar, uma 
vez que essa é uma área que está longe de ser a minha. No 
entanto, aquilo que vi em termos de relações humanas, pro-
tagonizadas por esses mesmos alunos, permitiu-me conhe-
cer/vivenciar o esforço, o trabalho e a dedicação que têm 
origem dentro dos laboratórios onde estes rapazes (e algu-
mas, poucas, meritórias raparigas) trabalham e que, muitas 
vezes, passam despercebidos a muitos membros da comu-
nidade escolar (nos quais eu também me incluo). 
Talvez porque alguns dos alunos que por lá corriam de um 
lado para o outro (por duas ou três vezes fui praticamente 
abalroada) já tenham estado sentados à minha frente nas 
salas de aula e a outros reconhecia-os dos corredores da 
escola, a minha vibração, a minha alegria e a minha ansie-
dade (quando eles próprios também viviam essas emoções) 
foram ainda maiores. Acho que tão depressa não vou es-
quecer a meia hora, aproximadamente, que durou a fi nal do 
Campeonato de Futebol Robótico, (que foi a modalidade que 
acompanhei mais de perto) e na qual a nossa escola partici-
pou. Os nervos e a angústia eram os mesmos, como se de 
uma fi nal do Campeonato Nacional de Futebol se tratasse, 
com direito a prolongamento e apuramento do vencedor 
por morte súbita. 
No decorrer desse tempo, em que algumas dezenas de 

pessoas se aglomeravam à volta do “campo de futebol”, os 
adeptos da nossa escola foram os que mais gritaram e mais 
exteriorizaram sentimentos (talvez porque também está-
vamos em maior número). O jogo foi renhido e, por isso, a 
vitória e o primeiro lugar tiveram um sabor tão doce e tão 
compensador. Com a vitória, as emoções fi caram mesmo 
ao rubro e os “nossos” protagonistas viram reconhecido o 
seu trabalho. Não me atrevo a dizer que a minha alegria era 
igual à deles (uma vez que eles são os verdadeiros implica-
dos), mas era imensa! Fiquei profundamente orgulhosa.
Na modalidade de “Dança Júnior” as prestações das equipas 
da escola também foram muitíssimo boas, apesar de alguns 
contratempos, tendo-se conseguido um 2.º lugar, com o 
Mokas Team Revirt, o já tão conhecido OVNI; um 4.º lugar, 
com Nerv e os seus Overcrafts; e um 6.º lugar com o Giro-
cóptero. 
Na categoria de Rescue (prova à qual não consegui assistir, 
mas que consiste em programar um carro em competição, 
de forma a que este se imobilize na pista em que circula, em 
momentos específi cos, com o objectivo de simular o salva-
mento de vítimas que aí se encontrem), a Hortência (uma 
das poucas raparigas que víamos circular pelos corredores 
deste espaço e que, pelos vistos, conseguiu fi rmar um lugar 
num meio que é maioritariamente de homens) conquistou 
um merecidíssimo 1º lugar. Pois é! mais um!. 
O 3.º lugar foi conseguido por outros dois alunos da nossa 
escola.
Mencionadas todas as prestações da nossa escola, pelos 
nossos alunos, volto a louvar, elogiar e parabenizar todos os 
envolvidos, pela obra realizada, desejando-lhes muita sorte 
e sucesso nos projectos futuros, esperando encontrá-los por 
aí tão motivados como os vi neste dia, pois só assim poderão 
ver nascer e crescer a(s) sua(s) obra(s). Estendo, ainda, os 
parabéns a todos os meus colegas professores que condu-
zem estes alunos e os encaminham através de um trabalho 
exaustivo e dedicado.
Pela minha parte, obrigada por me possibilitarem ver e viver 
mais uma faceta daquilo que de bom se faz na Escola Profi s-
sional Gustave Eiffel.
Ah! É verdade! Não posso deixar de dizer que é agradável 
ouvir pelos corredores do Festival ser mencionado o nome 
da escola, por pessoas cujas caras não me eram familiares 
(“Nós estamos ao nível da Gustave Eiffel” - parecia conven-
cer-se um senhor que acompanhava uma escola que de-
frontou a nossa no Campeonato de Futebol Robótico). 
É este o caminho!

 Anabela Pedro

Prof. da EPGE

“Deus quer, o homem sonha, 
a obra nasce”

Fernando Pessoa
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Decorreu no dia 1 de Julho, no Pólo do Entroncamento, 
a Festa de Finalistas dos cursos de Informática Funda-
mental (turma 133), Informática de Manutenção (turma 
134) e Construção Civil (turma 132). Esta festa decorreu 
na Quinta do Lagarito em Vila Nova da Barquinha e in-
cluiu um jantar e baile de gala. Os alunos vestiram-se a 
rigor e desfi laram a sua boa disposição e optimismo.
Após o delicioso jantar deu-se início ao baile, com mú-
sica ao vivo, e procedeu-se à entrega de um diploma 
de agradecimento pelo percurso bem sucedido des-
te grupo de alunos. Houve, ainda, oportunidade para 
brindar ao futuro profi ssional destes novos diploma-
dos, enquanto se cortava um bolo dos fi nalistas.
Foi uma actividade cheia de glamour e, também, com 
algum saudosismo que fi cou bem patente na mensa-
gem de despedida:
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Inserido na Disciplina de Tecnologia e no Módulo “Cober-
turas” teve lugar no dia 8 de Março de 2005, uma palestra 
promovida pela Empresa “Bloco” sobre Coberturas, Reves-
timentos, Isolamentos e Impermeabilizações.
O orador, antigo aluno da nossa escola do Curso de Es-
pecialização Tecnológica, Marco Gaspar, que fez uma de-
monstração bastante pormenorizada sobre novas técnicas 
utilizadas na impermeabilização, isolamento e revestimen-
to de coberturas.
A palestra que se dirigiu, sobretudo, à turma do 3.º Ano do 
curso de Técnico de Construção Civil foi seguida atenta-
mente por todos os presentes que se mostraram interes-
sados e participativos.

Horácio de Medeiros Costa

Coordenador do Curso de Construção Civil

Palestra sobre coberturas, 
revestimentos, isolamentos 
e impermeabilizações

“O momento mais feliz da minha vida
Não foi atravessar a escola com a mochila às costas,
Doze anos consecutivos,
O peso das sebentas cheias de saber,
Sonhos e afectos à fl or da pele,
As amizades sempre novas, 
A cumplicidade dos professores
Estendendo-nos a mão para o futuro.

O momento mais feliz da minha vida foi,
Muitos anos mais tarde, 
Quando me recordei disso
Pela primeira vez.”

Maria de Fátima Roldão

Coordenadora do Curso de Animação Sociocultural

Um momento feliz….
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Alunos do curso de técnico de 
construção civil visitam hospital
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De acordo com o Plano de Actividades 2004/05, os Alunos 
do 3.º Ano do Curso de Técnico de Construção Civil, efec-
tuaram uma visita de estudo ao Hospital Espírito Santo 
– Saúde, no mês de Fevereiro.
Depois de terem sido tomadas todas as precauções em 
termos de segurança, foi visitado o local destinado a radio-
grafi as onde foi utilizado betão de alta densidade, (Betão 
Pesado), constituído por granulados pesados permitindo 
obter um betão de densidade HC, também utilizado na 
construção de obras especiais (protecção contra os raios 

provenientes de centrais atómicas) 
Seguidamente foi explicado o comportamento estrutural 
do edifício relativamente aos sismos assim como o seu fun-
cionamento estrutural em caso de catástrofe. 
Assistiu-se à execução de paredes de alvenaria e à correcta 
execução dos trabalhos no que se refere às técnicas de as-
sentamento e cuidados a ter em isolamentos e impermea-
bilizações.

Horácio de Medeiros Costa

Coordenador do Curso de Construção Civil
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Nos dias 9 e 10 de Maio alunos e professores, da área Tecno-
lógica, efectuaram uma visita de estudo ao norte do País.
Do miradouro situado no Largo Padre Baltazar Guedes, na 
cidade do Porto, observaram-se as Pontes São João e Maria 
Pia, sendo esta última, a obra mais importante que Gusta-
ve Eiffel deixou entre nós 
À tarde, foi feita, de forma pormenorizada, uma visita guia-
da à Casa da Música, na Cidade do Porto tendo sido eviden-
ciados os aspectos técnicos e funcionais do edifício. 
Do ponto de vista arquitectónico, foi apreciada a complexi-
dade geométrica do edifício pela sua geometria irregular 
com recurso a utilização de betão branco, pouco utilizado 
no nosso país.
Realça-se o facto de se tratar de um betão que é simultane-
amente estrutural e de acabamento fi nal de grande parte 
das paredes do edifício, constituindo difi culdades acresci-
das de execução. 
Evidenciou-se o facto de se tratar de uma estrutura mono-
lítica em betão armado, de geometria irregular, com pare-
des inclinadas e que o seu grau de hiperstaticidade é bas-
tante complexo e muito difícil de determinar. Referiram-se 
os cuidados que envolve no controlo da retracção do be-
tão, para contrariar efeitos de fi ssuração das superfícies.
Foi demonstrado o quanto é importante a interacção entre 
a Arquitectura, a Engenharia das Estruturas e a Engenharia 
das Especialidades.
Os alunos foram sensibilizados para as elevadas exigências 
em termos de acústica do Auditório Principal e das diversas 
instalações do edifício, tendo em conta a sua funcionalidade 

No dia seguinte, efectuou-se mais uma visita guiada des-
ta vez ao Estádio Municipal de Braga, projecto do Arqº. 
Souto Moura.
Os Alunos seguiram atentamente todas as explicações que 
foram dadas ao longo da visita, no que respeita a aspectos 
relacionados com a Arquitectura, a Geologia e o Comporta-
mento Estrutural do referido Estádio.
Foram demonstradas as virtudes deste produto artifi cial 
“Betão”, capaz de aglutinar o material de uma escombrei-
ra abandonada e transformar-se numa bonita bancada de 
um Estádio .
À tarde dirigimo-nos ao Estaleiro do Consórcio Mota-Engil 
onde, após tomadas todas as precauções em termos de 
segurança, se visitaram diversas obras de arte no troço da 
A7 – IC 5 na ligação a Fafe.
Os alunos tiveram contacto com uma grande obra de en-
genharia no que se refere a novas tecnologias nomeada-
mente a utilização de cofragens utilizando carrinhos de 
avanço, a colocação de pós-tensionamento, escoramentos 
ao solo e a utilização de cofragens em balanço.
Assistiram também a diversos esclarecimentos relativa-
mente ao comportamento estrutural da ponte, bem como 
às rigorosas normas de segurança incrementadas na refe-
rida obra.
A visita terminou às 17:00 h. e a chegado à Escola Profi s-
sional Gustave Eiffel, na Venda Nova, ocorreu por volta das 
21:00 h.

Horácio de Medeiros Costa

Coordenador do Curso de Construção Civil
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Visita de estudo a obras no norte do país
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Nos dias 16 e 17 de Maio de 2005 realizaram-se duas visi-
tas de estudo a Espanha. Os professores de Electrónica e 
de História de Arte e Design, bem como a Direcção Pedagó-
gica e a Direcção da EPGE, tornaram possível esta viagem 
conjunta das turmas dos cursos de Electrónica e de Design 
Industrial, com percursos diferentes pela terra de “nues-
tros hermanos”. 
Os cursos de Electrónica foram visitar a Central Nuclear de 
Almaraz e os cursos de Design Industrial o espólio de arte 
romana de Mérida.
A liderar a visita de Electrónica estiveram os professores 
Eduardo Pinto, Carlos Simões, André Palma e ainda o muito 
divertido e sapiente Joaquim Oliveira, “o homem com mais 
charme da escola”, segundo o próprio...  A visita de Design 
contou com a orientação dos professores Sérgio Antunes 
(eu), Anabela Pedro, Susana Fonseca e Rui Nogueira. Faltou 
a alguns, no entanto, a ajuda de uma bússola para não se 
perderem no “labirinto” das ruas de Mérida...  A não esque-
cer na próxima vez!
A manhã do primeiro dia foi passada em viagem. Inicial-
mente com uma perturbante música “pica miolos”, daque-
las que hoje se ouvem nas discotecas menos boas e em 
alguns carros alterados com muito mau gosto. Mas tudo 
melhorou quando, a pedido, o motorista mudou de esta-
ção de rádio.

A NOSSA ESCOLA
ENSINAR E APRENDER

Viagem a Almaraz e Mérida

O almoço foi em Badajoz. Dado o número elevado de par-
ticipantes, fi camos divididos por vários restaurantes. Num 
deles fi caram os professores mas, só se conseguiu ouvir 
um, durante todo o almoço... O mais enérgico e “charmoso”, 
claro. O monólogo foi tão agradável que a professora Susa-
na decidiu continuar a ouvi-lo, com privilégio de exclusivi-
dade, na etapa seguinte: Badajoz – Mérida.
Uma chuva torrencial deu-nos as “boas vindas” em Méri-
da... Contra a tempestade lutámos à procura dos três ho-
téis pelos quais nos distribuiríamos. Lá fez falta a bússola 
pela primeira vez. E, com tanta água, um astrolábio tam-
bém não teria fi cado mal no cenário. Mas, “a sorte protege 
os audazes”, encontrámos o colega Rui Nogueira, que se 
deslocou a Mérida pelos seus próprios meios. Ele já tinha 
ido ver um dos hotéis onde fi caríamos, por isso, sabia o ca-
minho e guiou-nos a bom porto.
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A turma do Curso de Animação Sociocultural do pólo do 
Entroncamento deu, ao longo do ano lectivo 2004-05, ver-
dadeiro sentido à palavra “animação”. Foram inúmeras as 
actividades em que participámos e onde tivemos oportu-
nidade de agir com entusiasmo, dando sentido e alento ao 
ego comunitário.
Visitámos o Parque Ambiental de Santa Margarida onde re-
alizámos uma animação de rua, deslocámo-nos aos conce-
lhos de Abrantes e Santarém para realizar pesquisas para 

a disciplina de Área de Estudo da Comunidade, visitámos a 
Expo-Criança em Santarém e fomos a uma Gala da “Quin-
ta das Celebridades” no âmbito do módulo “Animação na 
Área da Comunicação Social”. Colaborámos com o GAVE 
em 11 acções de divulgação onde apresentámos “ofi cinas 
de animação” com escultura de balões, pintura facial e ani-
mação de rua. Animámos as actividades da comunidade 
escolar: o S. Martinho, a Semana da Escola e a Festa de En-
cerramento do Ano Lectivo. Fomos a algumas instituições 
de Terceira Idade onde partilhámos a nossa boa disposição 
e reforçámos o nosso património afectivo.
No dia 21 de Maio tivemos a nossa primeira apresentação 
pública na Gala Municipal do Idoso, no Cine-Teatro S. João. 
Foi uma actividade em que estiveram presentes mais de 
300 espectadores e que mobilizou uma boa parte da co-
munidade local. 
Frequentámos dois ateliers criativos: “escultura de balões” 
e “teatro de rua”. Animámos os stands de divulgação da 
Feira do Tejo, na Barquinha, e das Festas da Cidade, no En-
troncamento. No dia 3 de Julho estivemos na inauguração 
do Parque Urbano da Barquinha onde realizámos uma ani-
mação de rua sobre a temática ambiental. 
Quase sem darmos conta, fomos crescendo em projectos 
de formação e em projectos de vida. A criatividade e a in-
quietação artística marcam o nosso percurso.
 

Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão

Coordenadora do Curso de Animação Sociocultural

Animação
em acção

A chuva parou e a tarde foi óptima. Todos passearam pelas 
ruas da cidade de Mérida, designada Património Mundial, 
pelos seus inúmeros vestígios históricos. O caso não é para 
menos, pois esta foi a capital de província do Império Ro-
mano, chamada Lusitânia.
Ao jantar, tivemos o “déjà vu” do almoço. No entanto, foi a 
senhora que nos serviu à mesa, a principal “vítima” dos en-
cantos daquele a quem, por esta altura, já carinhosamente 
chamávamos “Avó Mancha”. Mas, desta vez os resultados 
foram francamente positivos. O jantar foi óptimo e servido 
por uma empregada com um sorriso, especialmente dirigi-
do para já sabem quem. A conta é que foi diferente daque-
las que nos costumam apresentar quando vamos comer 
um “frango assado”.
À noite houve um pouco mais de convívio, em que fi cámos 
a saber porque razão a professora Anabela usa óculos, e 
mais tarde, lá voltou a bússola a fazer falta. Alguns, só bem 
tarde deram com os respectivos hotéis.
Na manhã do dia seguinte separaram-se os grupos. Os alu-
nos do curso de electrónica foram visitar a Central Nuclear 

de Almaraz e os do curso de Design visitaram a arquitectu-
ra histórica e os espólios dos museus de Mérida. Embora 
com uns mais cansados que outros e, com alguns, a quei-
xarem-se do medicamento que se tinham esquecido de to-
mar, lá se procedeu à parte mais dura da Visita de Estudo: 
ao estudo, pois claro. O contacto directo com o que é dito 
nas salas de aulas à distância, fez com que estas pareces-
sem ganhar vida e sentido. Ficou mais clara e compreensí-
vel a matéria de que se fala na escola.
Todos foram unânimes ao desejar realizar outras visitas 
de estudo semelhantes, num futuro próximo. Na viagem 
de regresso já se discutiam outros locais de interesse co-
mum... 
Os objectivos científi cos e pedagógicos, bem como o refor-
ço da empatia entre os alunos e os professores da EPGE 
estavam cumpridos.
Despedimo-nos, na noite de 17 de Maio, à porta da escola, 
com um: até breve! 

Sérgio Antunes 

Prof. da EPGE
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Alunos de Electrónica 
visitam empresas
A Escola Profi ssional Gustave Eiffel (EPGE) proporciona 
condições que contribuem, em muito, para a excelência 
dos cursos de Electrónica que, por sua vez, a colocam no 
Top Nacional e na senda Mundial. 
Os planos curriculares dos cursos de Técnico de Electrónica 
Industrial e Automação (TEIA) e Técnico de Electrónica/Com-
putadores (TEC) atendem à seguinte metodologia: teoria na 
sala de aulas; simulação e trabalhos práticos de hardware 
nos laboratórios; concepção, implementação e optimização 
de projectos e montagem de protótipos nas ofi cinas; visitas 
e demonstrações nas empresas deste sector.
Tendo como objectivo a consolidação dos conhecimentos 
teóricos e práticos adquiridos pelos alunos das turmas 165 
e 919, nas disciplinas de Electrotecnia e Electrónica, estes 
realizaram três visitas de estudo aos seguintes complexos 
industriais de produção de energia eléctrica:
Central Hidroeléctrica do Castelo de Bode (CHCB), Central 
Termoeléctrica de Sines (CTS) e Central Nuclear de Almaraz 
– Espanha (CNAE).
Estas centrais produtoras de energia eléctrica são consti-
tuídas, basicamente, por três grandes módulos, dos quais, 
dois são semelhantes em todas elas: os grupos de gerado-
res e os grupos de transformadores. O terceiro módulo, é 
a albufeira e quedas de água na CHCB, carvão mineral be-
tumoso e caldeiras, na CTS e urânio enriquecido e reactor 
nuclear, na CNAE. Na CHCB as turbinas são accionadas pela 
queda de água, na CTS por vapor de água produzido pelas 
caldeiras e na CNAE também por vapor de água produzido 
pelo reactor nuclear.
Os alunos, em contacto com esta realidade, tiveram opor-
tunidade para observar a complexidade e gigantismo das 
infra-estruturas dos sistemas de controlo e segurança des-
tas instalações fabris que, a par da componente técnica, 
lhes provocou curiosidade, perplexidade e entusiasmo para 
prosseguirem com grande motivação a sua aprendizagem. 

Qualidade de Vida 
e Preservação do Meio Ambiente

GRUPO AGSM

Rua Dr. Félix Alves Pereira, N.º 7 – A (Sala 2)
2710-554 Portela de Sintra
Telef. 21 923 32 39   ·   Fax: 21 923 52 41 
agsm@agsm.pt

Serviços • Manutenção • Limpeza

O futuro da sua limpeza
passa por aqui

N.º Azul 808 20 25 64

No grupo de electrónica, da EPGE, continuamos a desen-
volver esforços no sentido de introduzir sucessivas correc-
ções e melhorias na formação dos técnicos de electrónica, 
com o objectivo de adquirirem uma boa formação e facili-
tar a integração no competitivo mundo do trabalho. 

Eduardo Pinto – Coordenador do Curso TEIA

Carlos Simões – Responsável da Área de Formação do Curso TEC
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Porquê o curso de Electrónica Industrial e Automa-
ção? E a escolha da Escola Profi ssional Gustave Ei-
ffel?
Escolhi este curso por gostar da área e por achar que era 
o que me dava mais possibilidades de abrir as portas no 
mercado de trabalho. Acho que é uma área profi ssional 
onde ainda não há excedente de profi ssionais, sobretudo 
de técnicos intermédios. 
Escolhi a escola por achar que era uma das melhores. Além 
da qualidade do ensino existe uma preocupação constan-
te em relação ao aluno. Os professores interessam-se por 
nós e pelo nosso desenvolvimento enquanto aluno e pes-
soa e preparam-nos para o mundo do trabalho.

Que aspectos gostarias de realçar dos três anos que 
passaste na Escola Profi ssional Gustave Eiffel? 
A componente prática do curso, o estímulo e o entusiasmo 
que os professores transmitem aos alunos e o desenvol-
vimento de projectos. Nos três anos participei, com mais 
dois colegas, na elaboração do Carrotel 2004, um carro 
que tinha como objectivo salvar pessoas em risco no míni-
mo tempo possível. 
Participei em três concursos de robótica, dois nacionais e 
um internacional. De ano para ano, e de concurso em con-
curso, fomos melhorando o carro e acabamos por conquis-
tar o 1.º lugar no Robcup 2004, que decorreu em Lisboa. 

Como é que surgem os projectos?
O primeiro passo é dado pelos professores que sugerem 
os projectos, mas são os alunos que lhes dão forma e os 
desenvolvem. Os projectos são uma aposta muito forte da 
escola e servem de estímulo para os alunos que entram 
para o primeiro ano dos cursos. 

Na tua opinião, os estágios, no fi nal do curso, fun-
cionam como uma porta para o mercado?
Acho que sim. Proporcionam aos alunos o contacto com o 
mundo real do trabalho. Estagiei três meses na empresa 
Solvay Portugal e no fi nal do estágio fui convidado a fi car 
por um período de nove meses. Comecei a trabalhar no 
princípio de Agosto. 
No estágio utilizei muitos dos conhecimentos transmitidos 
no curso, mas também aprendi bastante com as pessoas 
que acompanharam a minha actividade de perto. Este pe-
ríodo acaba por funcionar como uma ponte entre a escola 
e o mundo profi ssional. 

Ana Rodrigues 

Jornalista

Josué Mota

Josué Mota, de 20 anos, é fi nalista do curso de Electróni-
ca Industrial e Automação da Escola Profi ssional Gustave 
Eiffel. Escolheu este curso porque dos vários que a escola 
tinha era o que mais lhe agradava e o «que tinha mais pos-
sibilidades de saída profi ssional». Três anos depois, realça 
que a componente prática, os projectos e o estímulo dos 
professores são aspectos muito positivos da escola «que o 
preparou para o mundo do trabalho». 

O que te levou a optar pelo ensino profi ssional?
Quando terminei o 9.º ano de escolaridade queria trabalhar 
o mais rapidamente possível. O ensino profi ssional dava-
me simultaneamente a possibilidade de adquirir conhe-
cimentos sobre uma profi ssão e completar o 12.º ano de 
escolaridade. 

A PALAVRA AOS ALUNOS

Entrevista a um aluno  fi nalista 
do curso de Electrónica
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Este colóquio realizou-se no dia 28 de Abril e contou com 
a presença do Dr. Luciano Reis, autor do livro “A História 
do Circo em Portugal”. Foi o momento de se falar de re-
alidades de vida bastante interessantes, sobre pessoas 
nómadas que fi zeram do circo um “mar de emoções e 
habilidades” que foram aprendendo e transmitindo às ge-
rações seguintes. De seguida, foram apresentadas diver-
sas difi culdades que estas pessoas têm de enfrentar para 
concretizar um sonho artístico, tais como: as crianças que 
não frequentam regularmente a escola, a discriminação 
das gentes do circo por parte das populações por onde 
passam e a incompreensão e desconfi ança de muitos. No 
entanto, a experiência do Dr. Luciano Reis, ao longo do seu 
percurso de investigação, apresentou as pessoas do circo 
como muito acolhedoras, afectivas e preocupadas com o 
bem-estar de todos.
O Colóquio abordou, entre outros, os seguintes temas: o 
circo tradicional, as famílias do circo, o novo circo, a anima-
ção de rua com profi ssionais do circo, as escolas de circo e 
a crise do circo em Portugal.

Realizou-se na Escola Profi ssional Gustave Eiffel 
(Pólo do Entroncamento), no dia 28 de Abril de 
2005, um colóquio sobre “Toxicodependência na 
Juventude”, organizado pela turma de Animação 
Sociocultural, do 1.º ano.
 Um dos objectivos da realização deste colóquio foi 
demonstrar que o animador também tem preocu-
pações sociais mas, principalmente, para sensibili-
zar os jovens desta escola acerca do problema que 
é a droga.
Como oradores convidámos o Instituto da Droga e 
da Toxicodependência (Delegação de Santarém), 
a Associação “Nova Fronteira” (Chamusca) e a As-
sociação “Arado” (Ourém) que esclareceram os jo-
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Toxicodependência na Juventude

vens sobre a problemática da toxicodependência 
e de tudo o que a envolve. Explicaram a evolução 
do uso das drogas e quando é que as mesmas fo-
ram consideradas um problema social. O ópio, por 
exemplo, na Antiguidade, era utilizado como medi-
camento para vencer a dor.
A nossa intenção foi, acima de tudo, dar a conhecer 
aos jovens este problema e de lhes fazer entender 
o quanto ele é nocivo, mostrando, ao mesmo tem-
po que, para aqueles que vivem este drama, direc-
ta ou indirectamente, poderá haver sempre uma 
luz no fundo do túnel.    

Cláudia Veríssimo

Aluna da turma 157 – Curso de Animação Sociocultural

O Circo em Portugal
Uma realidade secular

Ficámos a saber quais os principais circos existentes no 
nosso país, tais como o Circo Chen, o Circo Hugo Cardinalli, 
o Circo Atlas e o Circo Montecarlo.
No fi nal, os participantes tiveram oportunidade de colocar 
diversas perguntas sobre o tema, num animado debate 
que sensibilizou os alunos para as artes circenses e os en-
tusiasmou para as diferentes facetas da animação circen-
se, desde os records estabelecidos pelo “Homem Estátua” 
o português que já entrou três vezes para o Guiness, até às 
performances do stand-up comedy de Pedro Tochas, pas-
sando ainda pelos feitos do “Novo Circo” com os cuspido-
res de fogo e os malabaristas de rua, entre outros.
O balanço fi nal foi muito positivo, tendo havido oportuni-
dade para registar vários contactos de artistas e empresas 
ligadas ao circo. Surgiu a ideia, entre as alunas do curso de 
animação, de realizar, futuramente, um evento sobre o cir-
co como forma de dinamização desta arte do espectáculo 
tão pouco valorizada pela sociedade actual.

Helena Catarina Pereira

Aluna da turma 157 – Curso de Animação Sociocultural
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No passado dia 23 de Maio de 2005 foi realizado, 
no auditório do “Campus Escolar do Entronca-
mento”, um colóquio sobre o tema “Sexualidade 
na Adolescência” onde tivemos oportunidade de 
ouvir vários oradores, de diversas instituições, 
nomeadamente terapeutas sexuais, médicos e 
psicólogos.
 Os oradores abordaram as seguintes temáticas: 
a sexualidade juvenil, a afectividade, as doenças 
sexualmente transmissíveis, a homossexualidade 
e a heterossexualidade. Foi, também, desenvol-
vido o tema “Imagem Corporal na Adolescência” 
que nos alertou para as várias funcionalidades do 
nosso corpo, bem como para a utilização e ima-
gem que criamos através dele. Visualizámos, por 
exemplo, vários acetatos onde se demonstrava os 

No dia 21 de Maio de 2005 comemorou-se, no pólo do En-
troncamento, o Dia Municipal do Idoso. Para o festejar or-
ganizou-se uma Gala no Cine-Teatro S. João para a qual foi 
convidada a turma de Animação Sociocultural.
Era a primeira vez que estávamos a actuar num espectácu-
lo de grande dimensão. Começámos, logo à entrada, por 
oferecer uma lembrança, “as esculturas de balões”, execu-
tadas por nós. Oferecemos também 250 fl ores que moldá-
mos durante a manhã.
De seguida, o espectáculo teve o seu início. Desfi laram 
pelo palco os grupos das instituições de terceira idade que 
apresentaram danças de folclore, música popular e fado. A 
nossa participação ocorreu no intervalo destas actuações. 
A primeira intervenção foi o sketch “A Prenda” que, prepa-
rado na aula, consistiu em transportar  uma prenda gigan-
te e duas alunas circulando pelo meio do público disputa-
vam o embrulho. Toda a gente tinha grande curiosidade 
em saber o que se encontrava dentro da caixa!
Apresentámos, ainda, a peça “O Sol e a Lua”, os sketchs “O 
Jogo de Futebol” e “A Paragem da Trotineta”.
No fi nal, houve o desfecho com “A Prenda”, procedendo-
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A Sexualidade na Adolescência
vários locais do corpo humano, onde os jovens, 
de hoje em dia, colocam piercings e tatuagens. 
 No fi nal do Colóquio houve um debate no qual se 
fi zeram comentários e colocaram questões.
 Finalizámos o colóquio com a leitura de um po-
ema do escritor Hugo Santos que apela para a 
importância do romantismo, da emoção e da 
sensualidade em qualquer relação sexual. Foi um 
momento bonito que nos motivou a olhar mais 
longe o nosso contacto com o outro.
 Por último foram distribuídos folhetos informati-
vos, preservativos e revistas da Associação “Abra-
ço” e da Comissão Nacional da Luta Contra a Sida.

Lisete Neto e Sandra André 
Alunas da turma 157 – Curso de Animação Sociocultural  

Gala do Dia 
Municipal do Idoso

se à abertura da caixa gigante que continha rebuçados 
e bombons para todos os idosos. A Cláudia e a Ana Lúcia 
distribuíram as guloseimas pelo público que fi cou feliz com 
este gesto de amizade.
Agradecemos à professora Fátima Roldão, Coordenadora 
do Curso de Animação Sociocultural, e à professora Susana 
Ferreira, o apoio, incentivo e coragem que nos deram nes-
ta primeira actuação pública.

Ana Catarina Conceição e Carolina Madeira

Alunas da turma 157 – Curso de Animação Sociocultural
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A Semana da Escola foi, sem dúvida, uma semana bastante 
divertida e dinâmica!
Para além das várias actividades que decorreram no pólo 
do Entroncamento, tivemos um workshop exclusivamente 
dedicado ao curso de Animação sobre o tema “Teatro de 
Rua”. Foi dinamizado por dois animadores convidados da 
Associação “Saltincircus” que nos deram a oportunidade 
de aprendermos várias técnicas e formas de animar o pú-
blico de rua.
Estávamos muito curiosas com o que iríamos aprender 
pois, apesar das muitas actividades já desenvolvidas por 
nós, nunca tínhamos posto em prática o Teatro de Rua. 
Esta modalidade de animação, aparentemente fácil, tem, 
no entanto, técnicas muito específi cas, que permitem 
transmitir às pessoas grandes mensagens.
Ao longo desta formação aprendemos a fazer “apanhados”, 
iniciámo-nos no malabarismo, treinámos coreografi as com 

No âmbito da Semana da Escola, realizou-se no dia 27 de 
Abril de 2005 o primeiro torneio de futebol feminino da 
EPGE, que decorreu no campo do Pendão. Participaram as 
seguintes equipas:
 - As Poderosas, As Bonecas, As Babes, As Únicas – Pólo 
de Queluz
 - As Pikenas e As Rebeldes – Pólo da Venda Nova 
Todas as jogadoras deram o seu melhor e, embora tivesse 
havido alguns percalços, ninguém fi cou lesionado. O torneio, 
no fi nal, foi disputado entre “As Rebeldes” e “As Poderosas” 
tendo vencido a equipa “As Poderosas”que foram muito 
aplaudidas. A melhor goleadora foi a Carina, com 16 golos.
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poids, explorámos a mímica e desenvolvemos trabalhos 
de expressão corporal e jogos dramáticos.
 Foi uma experiência muito divertida e que nos motivou 
para futuras representações.

Do mais profundo suspiro
Da mais pequena expressão
Nasce num todo um sonho,
Realidade ou ilusão.
Mas seja lá o que for
Com sentido, ou talvez não
Tudo o que nos rodeia
Poderá ser animação.

Na força do improviso
Tudo valerá a pena
Se despertar um sorriso!

Ana Machado, Cátia Santos e Daniela Sousa

Alunas da turma 157 – Curso de Animação Sociocultural

Quando decidimos a realização deste torneio, o nosso ob-
jectivo era proporcionar um convívio a todas as raparigas 
da EPGE e quebrar a rotina do nosso dia-a-dia. Mas, acima 
de tudo, pretendia demonstrar que o futebol não é só para 
rapazes. Lamentamos que não tivesse havido a participa-
ção de mais equipas. 
Este torneio transformou-se num pequeno espectáculo e, 
é nosso desejo, realizar outro no próximo ano, se possível, 
melhor que este. 
Agradecemos a todos os participantes e aos professores e 
colegas que nos apoiaram. 

      Cheila Pires e Adriana Sousa

Alunas da turma 141 - Curso de Multimédia

Torneio de Futebol Feminino

Teatro de Rua
Workshop
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Na Escola Profi ssional Gustave Eiffel decorreu, entre o dia 20 
de Junho e o dia 11 de Julho, uma campanha de recolha de 
produtos para a “Ajuda de Berço” (www.ajudadeberco.pt).
As responsáveis desta iniciativa foram as formandas do 
curso de Técnicas de Secretariado, do Centro de Formação 
Profi ssional da Amadora. O projecto foi divulgado através 
de cartazes e panfl etos distribuídos na escola e no meio 
envolvente. O sucesso desta campanha foi garantido atra-
vés da incansável participação das formandas, dos forma-
dores e dos vários estabelecimentos comerciais da zona. 
Os produtos recolhidos foram os seguintes: fraldas, toa-
lhitas, papas, produtos de limpeza de higiene doméstica e 
de higiene pessoal. Estas dádivas foram entregues directa-
mente nas instalações da nova casa da “Ajuda de Berço”, na 
travessa Francisco Resende, n.º 21 a 55 (junto ao Colégio da 
Beira), em Monsanto, Lisboa.
Iniciativas como esta mostram que os jovens de hoje estão 
preocupados com as gerações futuras. 
A “Ajuda de Berço” agradeceu com uma frase: “Bem hajam 
pelo vosso colo! “. 

 Turma do curso de Técnicas de Secretariado

A PALAVRA AOS ALUNOS

Ajuda de Berço
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bre Electrónica. Hoje, aquilo que sei, aprendi-o cá, e sei que 
ainda tenho muito para aprender. No futuro, desejo vir a 
fazer um curso superior nesta área.
Para terminar, gostaria de partilhar esta minha vitória com 
os meus colegas e com os professores da área Tecnológica. 
Foram eles que muito contribuíram para que eu obtivesse 
este prémio.
Muito obrigada a todos.

Hortência Lima 

Aluna da turma 126 - Curso de Electrónica Indústrial e Automação

A minha participação 
no campeonato 
nacional de robótica
Ter participado nas competições do Campeonato Nacional 
de Robótica, que decorreu em Coimbra, foi uma experiên-
cia muito importante para mim. Tanto eu, como os meus 
colegas, pudemos apresentar os projectos realizados na 
escola e verifi car que esses trabalhos eram reconhecidos. 
Foi muito gratifi cante, para todos nós, constatar que a as-
sistência se entusiasma com os trabalhos que apresenta-
mos. É o prémio merecido por tantas horas de trabalho, 
dias e noites.
No projecto em que eu participei, competição de Salva-
mento, alcançámos o 1.º lugar.
Termos ganho este prémio foi excelente, apesar de nem 
tudo ter corrido como desejávamos. São estas pequenas 
vitórias que nos dão força para continuarmos.
Estou muito satisfeita em ter optado por frequentar esta 
escola onde me tem sido proporcionado adquirir muitos 
conhecimentos. 
Quando aqui entrei pela primeira vez não sabia nada so-
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No âmbito da disciplina Qualidade, Ambiente, Saúde e 
Segurança (QASS) do curso de Técnico de Electrónica/
Computadores (TEC) do Sistema de Aprendizagem, 
realizou-se, no dia 20 de Maio, uma palestra sobre o 
tema Saúde e Prevenção.
Com o objectivo de demonstrar os métodos básicos 
de primeiros socorros convidámos um técnico desta 
área – uma enfermeira – que se deslocou à nossa es-
cola. 
Durante a demonstração, que teve a participação dos 
alunos, a enfermeira ensinou-nos a posição lateral de 

Amadora, Avenida Elias Garcia movimentada... naquela rua 
não podia ser outra coisa, a Gustave Eiffel, mais uma vez, 
tinha as portas abertas de par em par!
Quem passasse, talvez fi casse espantado com tanto movi-
mento, mas nós, os alunos desta escola, professores e fun-
cionários, íamos assistir ao encerramento das actividades 
do 1.º ano, da turma de Animação Sociocultural.
O Auditório da escola estava cheio. Havia pais, amigos, 
professores e nós, os alunos, com as pernas a tremer e 
as mãos a transpirar temendo que alguma coisa corresse 
mal... mas não, festa foi festa... melhor ou pior todos aplau-
diram!
Brancos e pretos, todos diferentes, todos iguais, cada um 
com a sua cultura, animaram aquela noite, que para sem-
pre vai fi car na nossa memória. 
Esperamos que, quem viu de fora, possa dizer que alunos, 
professores e pais fazem parte de uma escola onde o prin-
cipal objectivo é ensinar e aprender a ser gente... 
Não é por acaso que, no ensino profi ssional, o nome da 
Gustave Eiffel se escreve com letra grande.

Joana Simões 

Aluna da Turma 161 - Curso de Animação Sociocultural
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Festa de Encerramento 
do Ano Lectivo

segurança, a estimulação cárdio-respiratória, a respi-
ração boca a boca, os métodos de limpeza de feridas, 
o estancamento de hemorragias e os componentes 
básicos de um kit de primeiros socorros.
No fi nal desta elucidativa, interessante e proveitosa 
demonstração, os alunos sugeriram que, oportuna-
mente, se realizassem outras aulas deste tipo, uma 
vez que, todos sentimos necessidade de adquirir co-
nhecimentos que poderemos pôr em prática, em si-
tuações de emergência.

Alunos da Turma 919 -  Curso TEC do Pólo da Amadora

Palestra sobre Saúde e Prevenção       
Curso de Electrónica / Computadores
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Como arde 
um pobre país

0. O país tem estado a arder. Os incêndios 
queimam a mata, mas queimam também a 
nosso vida pública, mostrando algumas das 
nossas fragilidades a uma luz desagradável. 

1. Em primeiro lugar, os incêndios mostram que vivemos num 
país pobre. Muitos dos pequenos proprietários fl orestais 
(muitos são idosos), que a comunicação social e alguns es-
pecialistas apressados castigam como culpados do fogo por 
não limparem as matas, pura e simplesmente não têm umas 
centenas de contos para a limpeza dos pequenos rectângulos 
de que retiram algum dinheiro de vinte em vinte anos para 
equilibrarem os seus magros orçamentos de subsistência. A 
essa pobreza junta-se a fraqueza da nossa vida social: muitos 
desses problemas seriam resolvidos se os pequenos proprie-
tários se juntassem e criassem formas associativas facilitado-
ras da gestão fl orestal e da exploração dos respectivos recur-
sos. Infelizmente, no nosso país o individualismo, em vez de 
ser uma forma de afi rmação da arrogância dos poderosos, é 
uma forma de suicídio dos mais fracos. O problema dos segu-
ros contra incêndios é paradigmático: os prémios dos segu-
ros são demasiado altos (fi ca tão caro ter seguro como deixar 
arder), mas as companhias de seguros têm de se proteger 
face ao elevado risco. Seria preciso encontrar soluções que 
não dependam só do mercado segurador, nem dependam 
sistematicamente dos subsídios e das ajudas estatais – solu-
ções que passem pela entreajuda organizada entre produto-
res. O problema é que a pobreza não é só falta de recursos 
– é também falta de organização e de cooperação.

2. Depois, os incêndios lembram que o nosso Estado é pobre. 
Pobre, no sentido próprio do termo: o Estado ainda não foi 
capaz de adquirir meios próprios para combater um núme-
ro signifi cativo de incêndios (meios aéreos, por exemplo). O 
Estado, ano após ano, aluga parte signifi cativa desses meios 
a empresas privadas, por quantias astronómicas. Há poucos 
bombeiros profi ssionais, devidamente treinados e remunera-
dos para fazer esse trabalho de interesse público, continuan-
do a contar-se essencialmente com os bombeiros voluntários. 
Os serviços fl orestais foram praticamente desmantelados 
e hoje em dia as pessoas, na sua maioria, nunca viram um 
guarda-fl orestal (e isso paga-se em termos de falta de cuida-
dos e de vigilância) tal como a maioria dos pequenos proprie-
tários fl orestais nunca foram concretamente aconselhados e 
orientados para a melhor forma de gerir a sua mata (e isso 

paga-se em desordenamento). O ordenamento da fl oresta e a 
sua manutenção custam dinheiro – e o Estado é o primeiro a 
não cumprir tais tarefas, em parte por escassez de meios. Os 
nossos incêndios mostram que somos pobres e que o Estado 
carece de meios. É curioso ver certas personalidades apare-
cerem agora a reclamar que o Estado adquira muitos meios e 
os adquira rapidamente, quando esses mesmos normalmente 
dizem que o Estado deve poupar, deve gastar menos, deve cor-
tar nas despesas, não deve investir. Aqueles que defendem um 
Estado fraco, sem meios, um “Estado mínimo”, que defendem 
sistematicamente e sem critério o desmantelamento de servi-
ços públicos essenciais, deveriam ter vergonha de agora serem 
os primeiros a queixar-se de que o Estado não tem meios. 

3. A época de incêndios mostra, por outro lado, a pobreza da 
nossa vida pública. Certos dirigentes e comentadores políticos 
culpam um governo com poucos meses de vida pela época 
de incêndios (esquecendo-se, alguns, que saíram do governo 
há umas semanas). Vi na televisão um presidente de câmara 
a reclamar exaltadamente o interesse dos deputados pelos 
fogos: quereria que eles formassem um batalhão de sapado-
res? Outros dizem que é o regime o culpado da desordem nas 
fl orestas: será que uma ditadura apagaria melhor as chamas 
do que o regime democrático? Em qualquer debate televisi-
vo sobre o assunto aparece sempre algum “incendiário” que 
se acha mais esperto e mais honesto do que todos os outros, 
que propaga aos quatro ventos que tem uma solução mila-
grosa para resolver o problema e que acusa todo o resto do 
mundo de incúria e incompetência. Afi nal, também aqui vale 
tudo para vender jornais e para ganhar audiências, ou para 
obter um efeito político ou espectacular imediato. Será mui-
to difícil de perceber que este tema é tipicamente o tipo de 
assunto que não deveria ser partidarizado nem transforma-
do num espectáculo? Será muito difícil de perceber que este 
assunto, que não se resolve em menos de cinquenta anos 
(veja-se quanto tempo uma árvore de fl oresta leva a atingir a 
sua maturidade), tem de ser resolvido longe das pressões do 
imediato, ao abrigo do populismo, com mais fundamentação 
técnica e menos polémica partidária e mediática? 
 
4. Espera-se, do ensino profi ssional que, ao assumir a sua par-
te de responsabilidade na educação para a cidadania, ajude a 
mostrar aos seus destinatários que a pobreza do país não é 
uma fatalidade: os incêndios não são um castigo dos deuses, 
são uma consequência dos nossos erros colectivos – e, como 
em muitos outros domínios, esses erros podem ser corrigidos 
e os nossos problemas resolvidos. Temos, no mínimo, a res-
ponsabilidade de não reproduzirmos o comportamento dos 
conformados com a “apagada e vil tristeza” – preparando-nos 
para ser exigentes com os outros e com o nosso próprio de-
sempenho, como profi ssionais e como cidadãos. 

Porfírio Silva
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Aprender sobre sexo e relacionamento é importante para 
os jovens, de modo que:
> estejam preparados para as alterações da puberdade;
> se sintam confortáveis com a sua sexualidade;
> estejam dotados de aptidões e conhecimentos para lida-
rem com situações   sexuais;
> estejam capazes de evitar as consequências indesejáveis 
da actividade sexual.
Os jovens devem estar informados para poderem decidir 
com responsabilidade. Após os catorze anos, têm capaci-
dade para tomar decisões, desde que estejam informados e 
esclarecidos (art. 38.º do Código de Processo Penal).
Em relação à saúde reprodutiva dos adolescentes, ela está 
actualmente condicionada por um prolongamento do pe-
ríodo da adolescência – antigamente os jovens entravam 
mais cedo no mercado de trabalho, tornando-se economi-
camente independentes; actualmente, enquanto estiverem 
a estudar mantêm-se na dependência dos pais, mantendo 
um estilo de vida próprio dos adolescentes. Simultane-
amente, há um aumento do número de adolescentes se-
xualmente activos – a idade da menarca (primeira mens-
truação) baixou signifi cativamente nos últimos cem anos; 
nos fi nais do século XIX, situava-se à volta dos 16 anos, 
hoje a idade média é de 13 anos. Paralelamente existe uma 
mudança nos valores morais e sociais. Os adolescentes de 
hoje acedem mais facilmente às relações sexuais.
A sexualidade que compromete o indivíduo na sua globali-
dade não é tão fácil, tão imediatamente evidente e satisfa-
tória para o adolescente.
A liberalização dos costumes, a pressão das normas sociais, 

a curva do tempo na nossa sociedade nem sempre respei-
ta a necessidade de tolerância do indivíduo para com o seu 
mundo de fantasmas e de fantasias, e a sua indispensável 
duração para que se organizem o desejo e o prazer.
Quando o adolescente tem relações sexuais para satisfazer 
uma certa necessidade de normalidade – “para fazer como 
toda a gente” – o prazer obtido da relação sexual é mui-
tas vezes mínimo. Estas primeiras experiências podem ser 
fonte de traumatismos psíquicos.
 A multiplicação das experiências sexuais e dos parceiros 
representa muitas vezes, para o adolescente, uma espécie 
de fuga à passagem ao acto, que tem o perigo de, a pou-
co e pouco, desvirtuar a conduta amorosa, reduzindo-a ao 
simples “coito”.
Muitas vezes estas múltiplas relações sexuais inscrevem-
se numa vivência unicamente baseada numa dimensão 
utilitária, de exploração do outro ou pelo outro. A multipli-
cação destas experiências sexuais abre a porta aos riscos 
ligados a este tipo de práticas: gravidez e doenças sexual-
mente transmissíveis.
“Mas se bem amam a honra, amam ainda mais a vi-
tória. Pois os jovens anseiam ser superiores aos de-
mais, e a vitória é uma das formas de superioridade”.

Aristóteles, in Retórica, séc. IV A.C.

Manuela Sousa
OLÁ JOVEM

Bibliografi a:
1- Braconnier, Alain; O Guia da Adolescência; Prefácio

2- Braconnier A., Marcelli D.; As Mil Faces da Adolescência; Climepsi 
Editores

3- Gammer C., Cabié – C. Adolescência e Crise Familiar; Climepsi Editores

SEXUALIDADE

“Os indivíduos possuem direitos fundamentais incluindo o direito à 
saúde sexual e à capacidade de usufruir e controlar a conduta sexual e 
reprodutora de acordo com uma ética pessoal e social”.

Organização Mundial de Saúde (OMS) -1974
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Joaquim Luís Ferreira Cardoso 
nasceu em Lisboa, em 1926, tendo 
concluído o curso de Engenharia 
Civil na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, em 1955.

Iniciou a profi ssão de Engenheiro Civil com a frequência de 
um estágio na Junta Autónoma de Estradas, após o qual in-
tegrou a Direcção Geral de Urbanismo, onde exerceu fun-
ções na Área de Abastecimento de Águas.
Desenvolveu mais tarde a sua actividade profi ssional na 
Administração Geral do Porto de Lisboa, tendo participado, 
no início da sua carreira, na construção da Ponte Cais de 
Cabo Ruivo e, mais tarde, na Direcção da Área de Explora-
ção, orientado o desenvolvimento dos Cais de Contentores 
de Santa Apolónia, bem como o Entreposto da Matinha. 
Participou em diversos Estudos e Projectos de implemen-
tação e modernização do Porto de Lisboa até 1980.
Exercendo, desde 1964, a função de docente do antigo 
Instituto Industrial de Lisboa (actual Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa, ISEL) em simultâneo com a sua ac-
tividade profi ssional no Porto de Lisboa, em 1980 adoptou 
a vertente pedagógica como sua principal actividade pro-
fi ssional. 
Neste âmbito, desde 1975 desempenhou, no actual ISEL, 
as funções de membro da Assembleia de Representantes, 
Presidente da Comissão Científi co-Pedagógica de Enge-
nharia Civil, Presidente do Departamento de Engenharia 
Civil, Presidente do Conselho Pedagógico de Engenharia 
Civil, bem como Presidente do Conselho Directivo. Durante 

todo o curso da sua carreira pedagógica neste Instituto, e 
em conjunto com as funções acima referidas, leccionou as 
matérias de Estruturas e Betão Armado.
Foi Fundador do Centro de Estudos de Engenharia Civil, 
exercendo a função de Director, em conjunto com o Eng.º 
Brazão Farinha, durante toda a sua carreira pedagógica.
Integrou, em 1987, a equipa governamental de Obras Pú-
blicas como Adjunto do Secretário de Estado das Vias de 
Comunicação para a Área Portuária, onde permaneceu du-
rante 3 anos.
Considerado um dos mentores do conceito e do projecto 
da Escola Gustave Eiffel, na qual foi membro do Conselho 
Consultivo, mostrou sempre entusiasmo pela continui-
dade e expansão do projecto da Escola, considerando-a 
como um instrumento de valor acrescentado para o alar-
gamento dos conhecimentos de Engenharia em Portugal.

Ferreira 
Cardoso

PERSONALIDADE
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O livro que recomendamos, Como um Romance de Da-
niel Pennac – Edições Asa – Pequenos Prazeres, é dirigi-
do aos que consideram “ler” um acto mágico e essencial, 
um assombro e um acto doloroso mas, acima de tudo, 
àqueles que estão na corda bamba, indecisos, com difi -
culdades em responder às famosas questões “Que livro 
estás a ler?”, “leste o último do Auster?”. Envergonha-
dos, destemidos ou encabulados... lá vão dando a volta 
à questão... Nada há a temer, ler ou não ler não é defi ni-
tivamente a questão!

Ler é um acto... é um hábito que se aprende, muitas ve-
zes desde criança, quando os nossos pais nos contam 
uma história de encantar para adormecer ou, muitas 
vezes também, quando abraçamos uma solidão indagá-
vel e o livro se torna um amigo e, na maioria das vezes, 
quando um certo livro nos dá um prazer descomunal e 
decidimos dar uma oportunidade a outros livros. 

Como um Romance fala-nos das vicissitudes dos livros 
e apresenta uma declaração com “Os Direitos Inaliená-
veis do Leitor” que, na minha opinião, se aplicam tam-
bém aos que se consideram “não leitores”, pois são es-
ses os potenciais leitores.

... Nada há a temer, ler ou não ler não é defi nitivamente 
a questão!

É COMO UM ROMANCE … 
tudo pode acontecer 
até ao fi nal da história.

Rita Paixão Lopes

Psicóloga da EPGE

...UM LIVRO

Tragédia 
ou comédia: 
um livro

Os direitos inalianáveis do 
Leitor

1
O Direito de Não Ler

2
O Direito de Saltar Páginas

3
O Direito de Não Acabar Um Livro

4
O Direito de Reler

5
O Direito de Ler Não Importa o Quê

6
O Direito de Amar os “Heróis” dos Romances

7
O Direito de Ler Não Importa Onde

8
O Direito de Saltar de Livro em Livro

9
O Direito de Ler em Voz Alta

10
O Direito de Não Falar do Que se Leu
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Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque. Militar. 
Nasceu na Quinta da Várzea, concelho da Batalha, em 
11 de Novembro de 1855, e morreu em Lisboa, em 8 
de Janeiro de 1902. Entrou para o Colégio Militar aos 
16 anos. Terminou o curso da Escola Militar em 1878, 
ano em que foi promovido a alferes de cavalaria. Após 
uma passagem pela Universidade de Coimbra, onde 
frequentou as Faculdades de Matemática e Filosofi a. 
Em 1884, com a patente de tenente, foi nomeado re-
gente de estudos do Colégio Militar. Parte para a Índia, 
em 1886, para ocupar uma lugar na fi scalização do Ca-
minho-de-Ferro de Mormugão. Em 1890 assume o car-
go de governador do distrito de Lourenço Marques, em 
Moçambique. Regressa dois anos depois a Portugal. As 
rebeliões indígenas em Moçambique acentuam-se, che-
gando mesmo, em 1894, os régulos insurrectos a atacar 
Lourenço Marques. Em 1895, o governo toma medidas 
drásticas para enfrentar a rebelião. António Enes, anti-
go Ministro da Marinha e do Ultramar, é nomeado co-
missário régio, com plenos poderes. Mouzinho de Albu-
querque integra o corpo expedicionário, comandando o 
esquadrão de Cavalaria 7, que participará nos combates 
de Coolela (1895) e Macontene (1897), sendo, porém, o 
seu maior feito a temerária prisão de Gungunhana, em 
Chaimite, em 28 de Dezembro de 1895, à frente de es-
cassas quatro dezenas de soldados, ante milhares de 
guerreiros vátuas. No ano seguinte Mouzinho é nome-
ado governador-geral de Moçambique. Pacifi cado o Sul 
de Moçambique, foi nomeado comissário régio (1898), 
cargo de que se demitiu por não dispor dos poderes 

Mouzinho de Albuquerque

que entendia necessários para o desempenho das suas 
funções Após o seu regresso à metrópole, foi nomeado 
ajudante de campo efectivo do rei D. Carlos, ofi cial-mor 
da casa real e aio do príncipe herdeiro D. Luís Filipe. As-
cendeu a tenente-coronel, em 1901.   Desiludido com a 
política e os políticos do seu tempo, suicidou-se com um 
tiro de revólver. 

AS NOSSAS RUAS

António Moreira
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O que aprendeu fora da escola poderá ser reconhecido 
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