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A chegada do sol e 
do bom tempo requer 
cuidados redobrados 
com os raios solares e é o 
toque que faltava ao teu 
estilo de verão. Por isso, 
temos para te oferecer 1 
par de óculos da Joplins 
Sunglasses. 

Gostavas que a tua roupa 
e acessórios refletissem a 
tua originalidade? Aposta 
em peças únicas feitas 
com amor a esta arte! A 
Mais Educativa e a Muipiti 
têm um saco prático e 
original para te oferecer!
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Calor, verão, praia, banhos, amigos, 
noites longas... são os teus planos para os 
próximos meses de férias, não é?
 
Se já estás com saudades dos concertos 
e dos eventos de verão, reunimos para 
ti alguns dos melhores eventos que vão 
decorrer em julho, agosto e setembro. 
Desde concertos, teatro, cinema ao ar 
livre e exposições, o que não vão faltar 
são atividades para fazer e aproveita 
para convidar amig@s ou namorad@ 
e surpreende-os com as melhores 
oportunidades! 
 
Por falar em oportunidades, quem não 
perde uma para deixar a sua marca e 
cunho pessoal nos seus projetos é o 
Conguito ou Fábio Lopes, que nos deu 
uma entrevista onde fala sobre vontade 
de criar, concretizar e deixar uma marca “à 
Conguito” em tudo o que faz!

E como nunca estamos satisfeitos 
e queremos que vás mais longe, 
apresentamos-te os IntraRails, uma forma 
prática, barata e mega divertida para 
conheceres o nosso país e passares o 
melhor verão da tua vida.
Verão combina com viagens, eventos, sol e 
música, claro! Os ÁTOA lançaram uma nova 
música “Queres ouvir” com um videoclip 
super original e nós fomos conversar com 
eles sobre este projeto, e ainda, sobre 
os três temas que lançaram em plena 
pandemia, naquele que foi o projeto mais 
à toa de sempre.

O verão ainda agora começou, mas para 
te ires mentalizando para o inevitável 
regresso às aulas, lê a mensagem positiva 
e incentivadora do diretor da Escola 
Secundária da Ramada, e conhece ainda 
os planos do seu Agrupamento para o 
próximo ano letivo.

Agora é tempo de recuperar energias, de 
te divertires e já sabes... leva a tua Mais 
Educativa para o teu verão!

Rita Coelho

Editorial
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14 Sugestões

Agenda Cultural:
O que podes fazer este verão



julho/agosto 2021 

maiseducativa.com

4 > mega hits

megahits.sapo.pt
MegaHits
megafmhits 
megahitstagram

5
f
T

Locutora, mãe, rádio entusiasta, muito 
frontal e fã de festivais, só podíamos 
estar a falar de Inês Andrade! E podemos 
ouvi-la todos os dias no “Drive-in” da 
Mega Hits, ao lado de Catarina Palma.

“Aprendo muito 
todos os dias”

Texto: Joana Alves Fotos: Mega Hits

Começaste a trabalhar na rádio enquanto 
ainda estavas a estudar. Como é que a rádio 
surgiu na tua vida? Foi algo pensado ou ao 
acaso?
Eu achava que era impossível, mas fui 
tentando. Fiz o primeiro casting e acabei por 
ficar, a partir daí, fiz um estágio de 8 meses 
e no último dia foi-me dado contrato para 
assinar. 
E assim começou a minha caminhada na 
rádio.

Estavas noutra rádio e, entretanto, mudaste 
para a Mega. Como surgiu o convite para 
entrar nesta rádio?
Sempre foi uma coisa que eu quis muito, 
então quando saí da CidadeFM a primeira 
coisa que eu fiz foi falar com o Nelson 
Cunha, diretor da Mega, depois surgiu uma 
oportunidade e eu agarrei-a.

Como defines a estação de rádio onde 
trabalhas?
Jovem, muito ligada às novidades, nunca 
apanhas uma seca. E é uma rádio que se 
preocupa com o que as pessoas querem 
ouvir e sobretudo faz companhia, coisa 
que nenhuma plataforma digital consegue 
fazer. Para além disso, somos nós próprios, 
sem filtros, nem preocupações e somos 
amigos de todos os ouvintes. Acho que isso 
é muito importante. Depois, temos muitas 
interações, estamos sempre nas nossas 
redes sociais, preocupados com os nossos 
ouvintes, o que eles gostam e não gostam. 
Portanto, nós procuramos estar sempre 
atentos ao que eles querem e ao que eles 
precisam.

O que é que a Mega trouxe à tua vida?
Muita confiança, um espírito de equipa 
diferente de todos os que eu tive, e é sem 
dúvida, o melhor que eu já tive. Trouxe-
-me ainda bons amigos e aprendizagem, 
aprendo muito todos os dias.

E gostas mais de fazer programas em dupla 
ou preferes o #Inês Andrade talks with?
Gosto muito de programas e duplas, mas 
não consigo dizer qual foi o desafio que mais 
gostei, porque todos foram importantes e 
diferentes. 
 
E nunca ambicionaste ter “um espaço só 
teu”?
Não, de todo.

De que forma procuras encontrar músicas 
novas?
Procuro tops internacionais e o top da 
Billboard é o mais importante para nós. 
Depois também passa muito por estar 
atenta às redes sociais dos nossos artistas 
preferidos.

Qual é a tua música preferida?
Hum...São tantas! Mas gosto muito da nova 
música do Calvin Harris, mesmo que fique 
nostálgica, porque fico com vontade de sair 
à noite. 

Tens alguma música que te defina?
Olha, identifico-me muito com as do novo 
álbum da Olivia Rodrigo e acho que são 
todas ótimas para se ouvir.

Vês-te a fazer rádio todos os dias até ao fim 
da tua vida?
Quando tiver 80 anos se calhar não, mas por 
enquanto sim.
O que me deixa realmente feliz é ter a minha 
família bem e fazer um bom programa de 
rádio.

O Drive-In estreou 
no dia 14, como 
te preparaste 
para este projeto e 
como tem sido fazer esta emissão ao lado da 
Catarina Palma?
Tem corrido lindamente, porque eu e a 
Catarina entedemo-nos muito bem e temos 
abertura para dizer tudo que sentimos, de 
bom e de mau e por isso é muito fácil de 
trabalhar com ela.
A preparação passa muito por estarmos 
atentos ao que se está a passar no Twitter, 
até porque há uma parte de informação 
muito virada para o lifestyle. Mas o que nós 
queremos, é que o programa seja virado para 
momentos felizes como surpresas, pedidos 
de casamento, mensagens e não mais um 
programa de rádio.

A rádio e a televisão por vezes são meios que 
se cruzam. Uma vez que já fizeste televisão, 
como encaras essa experiência?
Gostei, mas a minha grande paixão é a rádio, 
sem dúvida! Claro que a televisão é uma 
mais valia, porque te dá visibilidade, mas é 
sempre a pensar na rádio. 

Ouvi dizer que não tens papas na língua. 
Consideras-te uma pessoa direta e que diz 
tudo que pensa?
Sim, sem dúvida alguma! Principalmente na 
Mega, porque tenho esse espaço.

E quando estás a fazer o programa com a 
Catarina também és assim direta e genuína?
Sim, absolutamente! Nisso eu e a Catarina 
somos diferentes, porque apesar de sermos 
muito amigas, temos muitas ideias opostas 
e eu sou um bocadinho “mais bruta nesse 
sentido”, mas completamo-nos (eu acho)!

Como é que alguém tão adepta de festivais 
de verão e convívios com amigos lidou com o 
confinamento?
Foi bom, porque eu já não podia ir a nenhum 
festival, porque tinha acabado de ser mãe. 
E o facto de eu não poder ir, ia-me deixar 
triste que toda a gente fosse, então assim, 
ninguém pode ir, como eu. Confesso que 
este ano já me vai custar mais, portanto 
segurem-me quando eu puder ir.

Qual é o sítio onde mais gostas de ouvir 
rádio?
No carro, sem dúvida. Acho que a melhor 
sensação é ouvir música no carro, aos 
altos berros, e têm de ser músicas novas e 
refrescantes.
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Conguito ou 
Fábio Lopes é já um 
sucesso muito para 

além do YouTube, 
onde começou a sua 

carreira profissional, 
ou da Mega Hits onde 
trabalha atualmente. 

É também a cara 
de várias marcas 

e campanhas 
publicitárias e deixa 

uma marca muito 
própria, 

“à Conguito”, 
no mundo digital. 

 
“Quero desafiar-me com 

projetos e novas aventuras”

Texto: Rita Coelho
Fotos: Cedidas pelo entrevistado

CONGUITO:
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És locutor de rádio, youtuber, diretor de 
revista, apresentador... O que te falta 
fazer e acrescentar a esta lista?

É uma pergunta difícil de responder. Eu 
simplesmente só quero desafiar-me com 
projetos e novas aventuras. 
Os títulos/rótulos são uma coisa do 
passado, atualmente podemos ser mais 
do que uma coisa e isso é algo que eu 
tentarei explorar ao máximo em toda a 
minha vida.

Quando eras mais novo sempre quiseste 
ser muitas coisas, ou houve sempre um 
mundo em particular que te fascinava?

Não! Quando era mais novo sofria 
bastante, porque não me via exatamente 
a fazer uma coisa. Eu gostava de música, 
mas sabia que não tinha vontade 
suficiente para aprender música. Gostava 
de Futebol, mas sabia que não jogava 
bem o suficiente para ser um jogador 
profissional, entre outras coisas... Sofri um 
bocado com isso, principalmente na altura 
de transição do 9º ano para 
o 10º ano, uma época em que temos de 
escolher áreas de ensino, e eu não sabia 
em qual delas me enquadrava melhor.

Em 2011, quando criaste o teu canal 
de YouTube, o que é que esperavas 
alcançar? Qual era a tua motivação?

Era apenas diversão, eu só criei o canal 
de YouTube porque tinha demasiado 
tempo livre e porque precisava de 
espairecer de todo o stress do secundário 
(estive em Ciências). O meu intuito era 
entreter os meus colegas e fazer vídeos a 
tentar explicar o meu ponto de vista em 
determinados temas.

O que é que aprendeste sobre o público, 
sobre o mundo digital e sobre ti com a 
experiência de YouTuber?

Aprendi que o público está a crescer 
contigo e também vive os mesmos dilemas 
que tu. Também aprendi que o mundo 
digital valoriza imenso a honestidade e a 
autenticidade. O YouTube serviu para eu 
descobrir que gosto de estar a falar para 
uma câmara e pensar em investir numa 
carreira na área da comunicação.

Queres ser uma referência para os 
jovens, mas não queres ser ativista. 
Como defines esta linha que por vezes 
pode ser um pouco ténue? O que é que 
te tornaria um ativista em vez de uma 
referência para os jovens?

Quando eu digo que não quero ser 
ativista, quero clarificar que não quero ser 
a cara de um movimento, porque existem 
pessoas que o fazem e muito bem. Isso 
não significa que eu não defenda a causa, 
muito pelo contrário. O que acontece com 
o debate público nas redes sociais, é que 
todas as pessoas debitam informação 
que não é verificada corretamente e, de 
repente, temos fake news a circular porque 

X e Y partilharam uma conta no Instagram 
que tinha um design bonito. 
Eu quero simplesmente ser eu. Falar 
do que quiser e se as pessoas se 
identificarem com o que eu digo, 
fantástico.

No mundo do digital e da música, quem 
são as tuas principais referências?

No mundo da música, tenho de destacar 
o Carlão e o Tyler, The Creator. Duas 
das pessoas mais importantes no 
meu desenvolvimento pessoal. A nível 
profissional ambiciono ser como um Zane 
Lowe, mas sempre com um toque especial 
“à Conguito”.

A internet conferiu às figuras públicas 
uma dose de realismo e de proximidade 
que antes não existia. De que forma 
é que esta proximidade influencia o 
tipo de conteúdo digital que se produz 
atualmente?

A internet é um reflexo dos tempos que 
vivemos. Não vivi cá no mundo antes de 
1994 e poucas memórias tenho antes 
de 1999, mas tenho a certeza que toda 
aquela mística das figuras públicas dos 
anos 70/80 causava um afastamento entre 
público e audiência. A internet quebrou 
essa barreira e democratizou o processo. 
As pessoas têm acesso a todo o tipo de 
informação, assistem ao que querem 
e consomem os conteúdos de quem 
querem. 

Por outro lado, achas que este realismo 
dá mais responsabilidade a quem produz 
conteúdos?

Acho que não. Claro que tem de haver uma 
consciência. Nem que seja pelo legado 
digital que cada produtor de conteúdos 
deixa. Mas a responsabilidade tem de ser 
atribuída ao consumidor ou ao tutor do 
consumidor.

Dás a cara a muitas campanhas 
publicitárias e marcas, quando decides 
fazê-lo, quais os fatores que pesam na 
tua decisão?

Eu gosto que as marcas me coloquem à 
prova. Eu não vejo como dar a cara pela 
marca, mas sim uma colaboração, eu 
entro no mundo da marca e a marca entra 
no meu mundo. O principal fator são os 
valores da marca/campanha.

Enquanto figura reconhecida pelo público 
e com um papel influenciador devido à 
tua exposição, o que achas importante 
passar às gerações mais novas?

Pode parecer clichê, mas para mim é 
mesmo importante passar a mensagem 
do “Tu podes ser o que tu quiseres” e do 
“Não há impossíveis”. O meu objetivo é 
ser o embaixador máximo dessas duas 
ideias! Porque foi essa mensagem que os 
meus ídolos me passaram através da sua 
arte.

Perguntas
rápidas

Qual a peça de roupa que nunca 
vestirias? 

Não tenho nenhuma peça de roupa, 
pelo menos não me surge nada.

Qual é o top 3 da lista de coisas que 
odeias, à parte da manteiga?

- Que cheguem atrasados a 
compromissos comigo; 
- Que mexam nas minhas coisas no 
escritório sem autorização e sem 
cuidado;
- Não conseguir comprar um bilhete 
para um festival/concerto.

Qual é o teu maior guilty pleasure?
 
Não tenho. Eu assumo 
publicamente todos os meus gostos 
musicais.

Qual foi a maior surpresa que 
tiveste e que nunca vais esquecer?
 
A minha PlayStation 2 no natal de 
2005.

Se pudesses apagar uma conta no 
YouTube (sem ser a tua) ,qual seria?
 
Apagaria a conta do COLORS, 
para perceberemos o quão difícil 
seria vivermos num mundo sem 
descobrirmos música nova.

Quais as 5 músicas que nunca te 
cansas de ouvir? 

1. Tyler, The Creator – OKAGA, CA
2. Mac DeMarco – On The Level
3. BROCKHAMPTON – GOLD
4. Arlo Parks – Bluish
5. Frank Ocean – Pink & White
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Queremos ser artistas 
que enriquecem a nossa cultura

A vossa banda foi criada em 2014, mas 
vocês conhecem-se há mais anos. 
Enquanto grupo e banda, como é que se 
mantêm unidos e como é que mantêm a 
vossa individualidade?

Apesar de cada um sentir a música de 
forma individual, tivemos a oportunidade 
e a mais valia de termos crescido, 
enquanto músicos juntos e em grupo. 
Com os ÁTOA a nossa musicalidade foi 
ficando constantemente mais rica e por 
termos crescido juntos, não conseguimos 
imaginar fazer música de outra forma. Por 
vezes, quando compomos para outros 
artistas, acabamos por fazê-lo também 
os três, tal e qual como se estivéssemos 
a compor para nós próprios. Embora este 
seja um trabalho de equipa, inicialmente 
houve a necessidade de nos habituarmos 
a trabalhar em simultâneo. 

Quanto dos ÁTOA, que levavam a música 
como um hobby no início, está ainda 
presente no grupo?

Quando estamos a fazer o que gostamos, 
nunca deixamos de sentir o que fazemos 
como um hobby. Se encararmos o 
que fazemos como um trabalho, tudo 
adquire um sentido mais robótico, 
por isso, se continuarmos a ver o que 
fazemos como hobby não perde a sua 
essência, e o que fazemos não deixa 
de ser puro e verdadeiro. A verdade é 
que quando gostamos do que fazemos, 
nunca trabalhamos no sentido mais 
estereotipado da palavra, ou seja, 
associado a obrigações e coisas chatas 
que não gostamos de fazer. A brincar 
gostamos de dizer que este é um hobby 
que nos dá dinheiro. Contudo, não deixa 
de ser um trabalho que precisa de ser 
encarado com responsabilidade e que 
exige esforço, é preciso saber estar em 
entrevistas, estar nos concertos, lidar com 

o público, lidar com a pressão, estar em 
estúdio, conhecer o mercado da música 
que é muito instável, especialmente 
para nós que somos os nossos próprios 
produtores... Não perdemos a capacidade 
de nos divertir, mas há coisas que dão 
mais trabalho, não são só rosas. 

Nesse sentido, qual é a pior parte do 
vosso trabalho?
 
Os pagamentos! (risos) É verdade! Quando 
se fala em dinheiro é muito chato... Isto 
é uma coisa cultural, os portugueses não 
gostam de falar em dinheiro, falamos 
muito bem e em voz alta, mas quando 
chegamos ao tema “dinheiro” falamos 
baixinho, é constrangedor. Não dá para 
ultrapassar isto. Quando nos tornámos 
ÁTOA independentes e tivemos de nos 
começar a preocupar com burocracias 
e questões do office relacionadas com 
dinheiro e gestão, isto enriqueceu-nos 
enquanto grupo e uniu-nos.

Os ÁTOA já têm sete anos, mas continuam a ser uma banda orgulhosamente à toa! Lançaram 
recentemente o tema “Queres ouvir” com um videoclipe bem original. Em plena pandemia 
lançaram três temas, naquele que foi o projeto mais à toa de sempre.  

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelos Entrevistados

ÁTOA: 
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Desde o início que afirmam que o vosso 
objetivo é cantar em português e fazer 
com que a vossa música chegue e toque 
as pessoas. Numa era em que as músicas 
em inglês já fazem parte do mainstream, 
porquê esse desejo de querer cantar em 
português? 

Foi inato! Quando nos sentámos 
inicialmente para perceber que tipo de 
música íamos fazer, tivemos de pensar 
que tipo de artistas queríamos ser, se 
íamos ser o artista que canta canções, ou 
se queríamos ser artistas que enriquecem 
a cultura do nosso país. Acho que este 
é o principal motivo para cantarmos em 
português. Já havia algumas pessoas em 
Portugal que afirmavam que era super 
natural e normal cantar em inglês, e eu 
entendo que é natural ouvir cantar e 
saber falar em inglês, mas nós somos 
portugueses e alentejanos, para nós, 
normal é usar expressões alentejanas. 
É a língua com que nós crescemos e com a 
qual aprendemos a falar. 
A primeira música que fez mais sucesso 
foi a Distância e tinha lá a expressão “Só 
mudámos a gente” e foi um burburinho 
enorme, porque estávamos a “matar o 
português” porque “não é assim que 
se fala” … Na altura não percebemos 
o motivo deste burburinho. Quando 
escrevemos a música, tínhamos 17 anos 
e não nos passava pela cabeça que as 
pessoas não falavam todas assim. 
É importante falarmos na nossa língua, 
é a nossa cultura, é a forma como nos 
expressamos mais naturalmente! Sem 
desmérito para os artistas que cantam 
em inglês e que têm projetos incríveis 
em inglês, acredito que se os artistas 
em Portugal escrevessem mais vezes na 
língua que falam, iam enriquecer muito 
mais a nossa cultura, aliás, basta analisar 
as músicas de há sensivelmente quatro 
anos, onde a aposta em músicas em 
português cresceu imenso.
   
Sentem que o paradigma da música em 
Portugal, aquilo que o público quer e 
procura ouvir, tem-se vindo a alterar nos 
últimos anos?

A língua portuguesa começou a ser muito 
mais escutada e procurada pelo nosso 
público. O setor pop e da música ligeira e 
não só, tiveram um investimento superior, 
o que demonstra esta mudança e ainda 
bem, é muito bom! Se recuarmos um 
pouco mais no tempo, ao escutarmos 
músicas de há 40 e 50 anos, vemos a 
utilização de frases complexas, palavras 
“pesadas” e menos “normais” de se 
ouvir e dizer no dia a dia, e quando novos 
grupos e artistas começaram a cantar 
mais em português, com a utilização de 
palavras do nosso quotidiano, soava-nos 
estranho. Hoje em dia é normal cantar-se 
na nossa língua tal como a falamos! As 
pessoas têm muito mais interesse em 
escutar e procurar música portuguesa, 
já não procuram exclusivamente música 
inglesa ou latina, por isso o apoio aos 
artistas portugueses é muito maior. Isto 
deixa-nos muito contentes! 

Essa mudança que temos vivido, também 
poderá dever-se ao apoio entre os 
artistas, com mais colaborações entre 
eles e algumas até improváveis pelo seu 
estilo musical... 
 
Em Portugal há muito a tendência de estar 
sempre a competir, e esta competição 
virava os músicos uns contra os outros. 
Como se houvesse equipas e se 
gostássemos do artista X, já estávamos 
contra o artista Y, sentia-se sempre uma 
rivalidade, mas a a génese da arte não é 
esta, e não é assim que deve ser encarada. 
A arte só cresce com a união, por exemplo, 
era-nos fisicamente impossível dar 1000 
concertos num ano, portanto ainda 
bem que existem outras bandas, senão 
haveriam muito menos concertos e oferta 
cultural. A diversidade é ótima e esta 
união é muito enriquecedora para todos! 

Para vocês é uma responsabilidade 
refletir a vossa experiência pessoal 
nas canções que criam e tocam para o 
público?

Tudo implica responsabilidade. Claro 
que quando compomos canções, e as 
apresentamos ao público, temos que 
ter noção de como as pessoas podem 
recebê-las e interpretá-las. Por exemplo, 
temos uma canção sobre o término de 
uma relação e tivemos pessoas que nos 
disseram “Esta música fala sobre a minha 
relação e isto é lindo!”, obviamente que 
não é sobre a relação daquela pessoa, 
que fala a nossa canção, mas ela ouviu 
as partes que lhe interessavam, é natural, 

mas esta já não é uma responsabilidade 
nossa. A nossa responsabilidade 
enquanto artistas é garantir que as coisas 
saem do estúdio exatamente como nós 
queremos que elas saiam, o melhor 
possível sempre. Por outro lado, com outro 
exemplo, a música Diferença fala sobre 
depressão e problemas muito complexos e 
que infelizmente, nem sempre acabam da 
melhor forma. Nessa música em concreto, 
a nossa responsabilidade é garantir que 
a canção transmita motivação e força 
para quem sofre destes problemas, e 
necessita. Aqui a mensagem tem uma 
responsabilidade acrescida e as palavras 
devem ser bem calculadas e medidas. 
Por último, é sempre importante ter a 
noção do contexto de quem cantou aquela 
canção, que idade tinha... é importante 
ser feita esta triagem, antes de qualquer 
juízo de valor.
  
No ano passado, o primeiro ano da 
pandemia, lançaram três temas. Como 
foi o processo de criação e gravação 
das músicas em plena pandemia? 
Como geriram o lançamento dos temas 
publicamente?

Foi um projeto que decidimos abraçar 
sem qualquer compromisso. Fomos 
passar umas férias a casa do João no 
Alentejo, montámos um estúdio na 
sala e compusemos e gravámos as três 
músicas. Convidámos alguns amigos para 
gravarmos o videoclipe e interpretarem 
uma das canções ao nível da dança e da 
Língua Gestual. Este é um projeto mais 
livre e mais simples na sua essência, 
queríamos que os temas espelhassem 
o contexto em que foram criados, e a 
verdade é que este é o projeto mais à toa 
de sempre. 
 
Daqui a 100 anos, como gostariam de ser 
recordados enquanto músicos e banda 
portuguesa? Que legado gostariam de 
deixar?

Gostaríamos que a nossa música ainda 
andasse por aí nessa altura. O nosso 
objetivo enquanto compositores, é que as 
nossas criações se tornem muito maiores 
do que nós. Enquanto seres humanos 
temos uma longevidade limitada, e por 
isso, pretendemos que as nossas músicas 
vivam sempre mais do que nós. Por 
outro lado, também gostava que aquela 
professora de português que me disse que 
eu não sabia escrever, fosse obrigada a 
estudar uma letra minha (risos), e também 
que os miúdos sejam obrigados a estudar, 
pelo menos, um dos nossos poemas 
na escola e que pensem “Isto é genial, 
é lindo, como é que eles se lembraram 
disto?” Esta é a nossa ambição máxima 
(risos)!

O nosso objetivo 
enquanto 

compositores, é que 
as nossas criações se 
tornem muito maiores 

do que nós!
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Cada Escola tem a sua singularidade, os 
seus valores e a sua missão, enquanto 
estabelecimento de ensino. Como 
descreveria a sua Escola para quem não a 
conhece e qual a sua missão?
 
A nossa escola foi criada em 1980 no 
projeto dos “90 dias”, ou seja, foi uma 
escola criada à pressa para dar resposta 
à emergência, que era existir alunos a 
mais e escolas a menos. Inicialmente 
houve bastantes dificuldades, que 
foram corrigidas ao longo dos anos com 
o objetivo de tornar esta escola, numa 
escola aberta. Atualmente fala-se no perfil 
do aluno e em aprendizagens não-formais, 
mas nós, ao longo da nossa história, 
sempre tivemos essa sensibilidade e 
reunimos esforços para que os alunos, na 
escola, adquiram valores de cidadania, 
companheirismo e preocupação com a 
sociedade em que estão inseridos, valores 
para além das aprendizagens formais. 
Este foi um esforço contínuo, e que é 
hoje reconhecido fora de portas. Temos 
instituições como o Banco Alimentar, que 
devido à nossa envolvência em ações 
e projetos de solidariedade, pediu-nos 
recentemente apoio para dinamizarmos 
uma recolha de alimentos na nossa 
escola, em virtude da situação exigente 
em que se encontram. Portanto, a nossa 
escola não só procura transmitir valores 
de solidariedade aos nossos alunos, como 
também promove a vivência dos mesmos. 
Somos orgulhosamente uma das poucas 
escolas a nível nacional que tem o símbolo 
da escola solidária, e muitos outros que 
são reflexo dos nossos valores e da nossa 
missão.

Atualmente a inovação e a criatividade 
são duas características muito 
importantes para os jovens e para 
as Instituições. Quais os projetos e 
atividades desenvolvidas pela escola, 
nos últimos anos, que merecem 
destaque?

Estamos envolvidos em vários projetos 
das mais diversas áreas e, com a 
experiência que temos da nossa 
participação nos projetos, temos 
modificado a nossa atuação, que enumero 
com alguns exemplos. Há projetos 
tecnológicos que, ao longo dos anos, têm 
sofrido alterações devido aos avanços 
tecnológicos, e nós temos participado 
em toda a sequência dos mesmos, ao 
longo do tempo. O que pretendemos 
com a participação nos projetos é 
desenvolver competências digitais 
nos alunos e ajudá-los a desenvolver 
literacia digital. Fazemos parte da rede 
do Ciência Viva, candidatámo-nos e 
fomos selecionados. Devido a um plano 
de Educação para a Saúde que a escola 
desenvolve, através de um conjunto de 
atividades, foi-nos atribuído o galardão 
de Escola Saudável que nos faz sentir 
muito lisonjeados, porque é o reflexo 
de uma preocupação nossa. A leitura é 
outra preocupação da nossa comunidade 
educativa, especialmente porque nos 
últimos resultados do PISA, a leitura saiu 
muito maltratada. Por isso, recentemente 
dinamizamos a Oração da Leitura. 
Escolhemos ter um artista residente que 
nos permite dinamizar outras atividades, 
que acreditamos serem também geradoras 
de sucesso escolares. O teatro foi sempre 

apoiado pela escola, e por isso, neste 
momento temos turmas a repetir a 
Oração da Leitura, para nos podermos 
candidatar a outro projeto. Tornou-se 
claro que as artes, nas suas mais diversas 
vertentes, podem ser potenciadoras de 
sucesso escolar, por isso, no próximo 
ano vamos unir esforços para ter mais um 
artista residente, para conseguirmos ter 
mais atividades e projetos. Este nosso 
investimento é fruto da experiência 
com alunos que tinham problemas de 
insegurança ou de ansiedade, e que ao 
participar em atividades desta natureza, 
progressivamente melhoram o seu 
desempenho escolar, e isto é reconhecido 
pelos seus professores. 
O Desporto Escolar é uma aposta forte da 
nossa escola, dispomos de treze núcleos, 
e ainda, dois clubes federados, um de 
Futsal Feminino e outro de Ginástica, 
neste último, temos alunos de outras 
escolas a participar. A maior adversidade 
é a falta de espaço e de horas disponíveis 
para concretizar tudo o que pretendemos e 
almejamos, que é sempre o melhor. Temos 
uma relação próxima com a comunidade, 
pretendemos que a nossa escola tenha 
sempre a porta aberta, e nesse sentido, 
estamos a trabalhar com o Município para 
conseguirmos abrir a escola ao fim de 
semana, com um funcionário na portaria 
e através da qualificação dos campos 
exteriores. Para desta forma, permitir 

Esta é a pergunta-chave: Qual o ADN da Escola? O que a 
distingue? Quais os seus valores? Numa entrevista a Edgar 
Oleiro, Diretor da Escola Secundária da Ramada, procurámos 
conhecer a história da sua Escola e o que a distingue de qualquer 
outro estabelecimento de ensino. 
Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela Escola

da Escola Secundária 
da Ramada 

ADN 
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que quem nos procura quando estamos 
encerrados, o possa fazer com toda a 
naturalidade.  

Quais são as apostas da Escola 
Secundária da Ramada ao nível da oferta 
formativa?

O nosso foco são os cursos que 
possibilitam o prosseguimento de 
estudos. Futuramente gostaríamos de 
alargar a nossa oferta, mas atualmente o 
foco é este.

Na vossa escola, conseguem sentir 
uma diferença comportamental dos 
estudantes neste ano letivo face ao 
anterior? E relativamente aos pais?

Sente-se que os alunos estão muito 
felizes por regressar à escola. Uma aluna 
disse-me: “Professor, estou tão feliz por 
estar aqui na escola!” E isto deixa-me 
obviamente muito contente, por este ser 
um espaço onde os alunos gostam de 
estar e, acima de tudo, de que sentiram 
falta. Neste período de confinamento, 
houve muitos momentos importantes 
que tiveram de ser suspensos ou 
adiados, por exemplo, costumamos fazer 
reuniões regulares com os delegados 
e subdelegados de turma, para haver a 
oportunidade de os ouvir, perceber o que 
correu bem e menos bem, mas este ano 
não foi possível.
O ensino a distância foi uma solução de 
emergência, mas nada substitui o contacto 
com o professor, e isto percebe-se pelo 
próprio comportamento dos jovens. Hoje 
de manhã, uma professora dizia-
-me: “Parece que os alunos estão mais 
tranquilos!” e eu acrescento: “E os pais 
também!” Os pais sabiam da importância 
do papel do professor, mas nunca tinham 
passado pela situação de não ter os 
professores física e diariamente na vida 
dos filhos, por isso, isto deu-lhes uma 
perspetiva diferente que os fez valorizar o 
papel dos professores. Se houve alguma 
coisa positiva com esta experiência foi a 
revalorização do professor.

Quais considera que são os maiores 
desafios da escola no século XXI?

Sobretudo que os alunos tenham 
da escola uma ideia positiva. Isto é 
assustador, mas uma das coisas que o 
PISA referia, era que os alunos gostam 
pouco da escola. Na minha opinião, os 
alunos gostam muito da escola, mas 
pouco das aulas. Atualmente os estímulos 
que os alunos recebem são muitos e 
variados, contrariamente às gerações 
mais velhas. O desafio da escola é 
reinventar-se, para que as aulas sejam 
também estimulantes, porque mais do 
que lhes dar o peixe, é importante que a 
escola os ensine a pescar. É importante 
transmitir-lhes os valores de cidadania 
de que falámos inicialmente, para que 
saiam da escola, cidadãos de consciência 
plena, despertos para as necessidades 
das pessoas que os rodeiam e para a 
consciência ambiental. 
Os processos de aprendizagem, e por fim, 
de avaliação, vêm neste seguimento.
Este é um desafio estimulante: a escola 
antecipar o prejuízo, por exemplo, 
percebemos agora que os alunos afinal, 
não percebem muito do mundo digital, 
percebem de jogos e redes sociais, mas 
não sabem trabalhar com o Excel, o Word 
ou escrever um e-mail. A escola tem o 

papel de ensinar e educar, de forma a 
que estes jovens se tornem uma mais 
valia para a sociedade no futuro. Quando 
eu encontro um ex-aluno na rua que me 
diz, orgulhosamente “Professor, eu já 
consegui isto, trabalho aqui, estudei até 
este nível” isto deixa-me profundamente 
orgulhoso, porque é indicador de que a 
escola cumpriu com sucesso o seu papel, 
e lhe deu as ferramentas necessárias
para que se tenha tornado uma melhor 
pessoa e uma pessoa de sucesso. 
A junção entre as aprendizagens formais 
e a componente humana, social e de 
afetividade é fundamental. Defendo uma 
ideia humanista da educação, educar 
com autoridade e sem autoritarismo. 
Uma gestão autoritária funciona durante 
um curto período de tempo e quando é 
destruída não há volta a dar, enquanto 
que uma gestão humanista é procurar 
retirar o melhor das situações e das 
pessoas, e é isto que defendemos. Como 
diz a cantora Mariza “O melhor está 
para vir!” e é neste sentido e com esta 
convicção que caminhamos diariamente. 

O desafio da escola é
reinventar-se, (...) 

porque mais do que 
lhes dar o peixe, é 

importante que a escola 
os ensine a pescar.

Pede a tua
Revista Gratuita

em
www.ef.edu.pt 

Melhora o teu nível linguístico e prepara-te para um futuro internacional
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és aventureir@? Conhece Portugal!

És aventureir@? 
Gostavas de pegar 
numa mochila às 
costas e viajar de 
comboio de norte 
a sul com estadia 
incluída em todas 
as pousadas de 
Portugal?

Com o IntraRail é 
possível! 

Temos a sorte de 
ter um país cheio 
de encantos para 
explorar e apesar 
de ser pequeno 
em extensão, há 
enormes diferenças 
nas paisagens, no 
clima, na cultura e 
até na gastronomia. 
Por isso, o IntraRail é 
uma ótima forma 
de ficar a conhecer 
melhor o nosso país 
e fazer umas férias 
low cost.

Se nunca ouviste 
falar no IntraRail, 
vamos ajudar-te a 
planear a tua viagem 
e explicar-te tudo 
o que precisas de 
saber.

O que é o cartão IntraRail?

Este cartão permite viajar 
livremente nos comboios da 
CP, em dias consecutivos, nos 

comboios Intercidades (2ª classe), 
Regionais, InterRegionais e Urbanos. 

Para além disso, tens alojamento 
garantido em qualquer Pousada da Juventude, de 
norte a sul. 

Tens ainda 2 modalidades de IntraRail, consoante 
o tempo e o orçamento estipulado para a 
viagem: XCape ou XPlore e IntraRail Live Trip.

Texto: Joana Alves 
Fotos: Adobe Stock

Condições para viajar:

• O cartão INTRA_RAIL tem a validade de 1 ano 
após a data de compra.

• No momento da venda será colocado o nome do 
cliente e a data de fim de validade, o que o torna 

pessoal e intransmissível.

•Para teres desconto na compra do INTRA_RAIL com o 
cartão Jovem E.Y.C, apresenta o teu cartão (válido no 
ato de compra e no período de utilização) sendo que o 
portador tem que ser o mesmo: o do Cartão Jovem e do 
INTRA_RAIL. 

• A ativação do cartão INTRA_RAIL é feita nas estações 
da CP (ou a bordo do comboio no caso da estação estar 
encerrada) e/ou nas Pousadas de Juventude aquando da 
primeira utilização.

• O INTRA_RAIL não é reembolsável nem revalidável, 
assim como as viagens a que o mesmo dá direito.

Agarra as malas e parte nesta aventura!

Modalidades 
e preços do IntraRail:

> INTRARAIL XCAPE 
É válido durante 3 dias numa 

das quatro zonas de Portugal 
(dos 12 aos 30 anos) e inclui: 

• Viagens gratuitas em comboios Intercidades 
(2ª classe), Regionais, Inter-regionais e Urbanos

• Alojamento nas Pousadas da Juventude, com 
pequeno-almoço incluído (2 noites)

• Preços- 64€ (sem cartão jovem);
58€ (com cartão jovem)

> INTRARAIL XPLORE 
É válido durante 7 dias em duas zonas próximas e 
inclui:

• Viagens gratuitas em comboios Intercidades 
(2ª classe), Regionais, Inter-regionais e Urbanos
• Alojamento nas Pousadas da Juventude, com 
pequeno-almoço incluído (6 noites)
• Preços - 146€ (sem cartão jovem); 
127€ (com cartão jovem)

> INTRARAIL LIVE TRIP 
Esta modalidade é direcionada para grupos entre 
12 e 40 participantes

• Inclui 3 dias de viagens gratuitas dentro do 
itinerário escolhido, em comboios Intercidades 
(2ª classe), Regionais e Inter-regionais

• Alojamento nas Pousadas da Juventude, em 
quarto múltiplo, com pequeno-almoço incluído 
(2 noites)

Os cartões IntraRail podem ser adquiridos nas 
estações de venda CP em todo o país, no site da 
CP, Pousadas da Juventude, Lojas Movijovem e 
Lojas Ponto JA (do IPJ).

Para embarcares nesta viagem, 
tens de seguir os seguintes passos:

1.ESCOLHER A ESTADIA
XCAPE

Reserva a tua estadia de 2 noites, diretamente 
nas Pousadas da Juventude, ou liga para a central 

de reservas (707 23 32 33) e indica o nº do cartão 
INTRA_RAIL, sendo que a reserva está sempre sujeita a 
confirmação de disponibilidade.

2.VALIDAR O CARTÃO
XPLORE
Antes de usares o INTRA_RAIL, dirige-te a um Ponto 
de Validação - Estações de Venda CP e Pousadas da 
Juventude, onde será carimbado o cartão com a(s) zona(s) 
e a data de início da aventura.

3. SOLICITAR O BILHETE
O cartão INTRA_RAIL não serve de título de transporte, 
tens sempre que solicitar previamente nas bilheteiras 
a emissão do teu bilhete de comboio mediante 
apresentação do cartão INTRA_RAIL e documento de 
identificação (cartão de cidadão) e Cartão Jovem ( se o 
tiveres). Excecionalmente podes solicitar a emissão do 
teu bilhete a bordo, no caso da bilheteira estar encerrada. 
Durante a viagem de comboio, sempre que solicitado, 
tens que apresentar o cartão INTRA_RAIL e o documento 
de identificação, acompanhado do bilhete emitido para a 
viagem que estás a realizar.
Caso o local de partida não pertença à(s) zona(s) 
abrangida(s), podes deslocar-te até lá pagando o bilhete 
normal, com um desconto de 20%.

> Agora é só escolheres as datas, os locais a visitar e 
começares já a preparar a tua viagem. Portugal espera 
por ti.

IntraRail: 
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Conhece os eventos deste verão
As férias começaram 
e se já estás com 
saudades dos dias 
quentes e noites 
longas, reunimos 
algumas das 
atividades e espaços 
que vais querer 
conhecer este verão.
Desde workshops, 
jogos, exposições, 
o que não vão faltar 
são eventos para 
preencheres as tuas 
férias de uma forma 
agradável e lúdica.
Prepara-te para 
ficares a conhecer 
alguns dos melhores 
eventos que vão 
decorrer em julho, 
agosto e setembro.

Texto: Joana Alves 
Fotos: Adobe Stock/
Divulgação

É sob o mote “A cultura não espera sentada, mas 
tem lugar” que a MOCHE lança no centro de Lisboa, 
um espaço aberto ao público, no museu das 
telecomunicações.

O novo espaço MOCHE é a primeira concept store da 
marca e pretende posicionar-se como o mais recente 
espaço de eventos da cidade de Lisboa.

Além da loja, onde estarão disponíveis as peças de 
roupa e acessórios da coleção da marca, o Espaço 
MOCHE dá destaque aos talentos mais jovens de se 
assumirem em diferentes áreas de atuação. 

Jovial e irreverente, contará com uma extensa agenda 
onde podes disfrutar de muitos momentos como: 
música ao vivo, talks, workshops, entre outros, que 

Sim, só podíamos estar a falar do novo hub criativo dedicado à Cultura MOCHE.

BIGFOOT EM FAMÍLIA (DOB.)
Bigfoot Family (título original)
Animação, Família
Data de Estreia: 29/07/2021

>>Próximas estreias

BEM BOM
Bem Bom (título original)
Biografia, Drama
Data de Estreia: 08/07/2021

CINEMA

SPACE JAM: UMA NOVA ERA
Space Jam: A New Legacy (título 
original) Animação, Aventura, 
Comédia
Data de Estreia: 15/07/2021

UM BANDO DE VIGARISTAS… EM 
HOLLYWOOD
Comeback Trail (título original) 
Ação, Comédia
Data de Estreia: 22/07/2021

O ESQUADRÃO SUICIDA
The Suicide Squad (título 
original)
Ação, Aventura, Comédia
Data de Estreia: 05/08/2021

JUNGLE CRUISE: A MALDIÇÃO 
NOS CONFINS DA SELVA
Jungle Cruise (título original)
Ação, Aventura, Comédia
Data de Estreia: 29/07/2021

JOGOS/PERCURSOS

CURSOS/WORKSHOPS

Peddy Papers
Visitas guiadas
Até 31 dezembro 2021
Marcação prévia 
geral@montesevales.com
Local: Montes e Vales - Restelo

Escape Room
Até 31 dezembro 2021
Marcação prévia
Local: Game Over Escape Room

Curso de INICIAÇÃO à 
Fotografia para Jovens e 
Adolescentes – Férias de verão 
2021
23 junho a 21 julho 2021
vários horários
Local: Escola Studio 8ª

Visitas ao Estádio José Alvalade 
e Museu do Sporting
Até 31 dezembro 2021
Terça a domingo às 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30
Local: Museu Sporting

LisbonWeek’ 20-21
Visita ao Museu Efémero de Arte 
Urbana
Até 25 julho 2021
De quarta a domingo
Local: LxFactory

contribuirão para posicionar o espaço como hub 
criativo onde a cultura ganha vida.

Os territórios da Cultura MOCHE estão muito 
bem representados por seis jovens emergentes 
reconhecidos em cada uma das suas áreas: 
repreeCardoz (Arte), Pamufa (Gaming), Marta Hibu 
(Moda), Cálculo (Música), Gonçalo Vilardebó (Skate) e 
Mariana Rocha Assis (Surf).

Se ainda não tiveste oportunidade de visitar este
espaço, aproveita agora que estás de férias e
consulta toda a programação em moche.pt/agenda.

Fica a conhecer em maior detalhe o espaço MOCHE e 
as entrevistas realizadas em maiseducativa.com.

COMEÇAMOS POR APRESENTAR-TE O ESPAÇO 
MAIS COOL DO MOMENTO! 

VISITAS GUIADAS



junho 2021

maiseducativa.com

moda < 15

http://www.isvouga.pt


maio 2021 

maiseducativa.com

16 > breves

http://www.ipleiria.pt

