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A época mais atarefada e cintilante do ano está já a 
um palmo de distância! 

Já consegues sentir o cheirinho a rabanadas, 
azevias, bolo rei e tantos outros doces típicos 
da época? Queremos ajudar-te a ser original, e 
impressionar a tua família com receitas de Natal 
diferentes e igualmente deliciosas, por isso espreita 
as cinco sugestões imperdíveis que te deixamos. 

E se o Natal rima com comida, também rima com 
prendas! Mas, se a última coisa que queres fazer é 
enfiares-te dentro de um centro comercial e gastares 
‘balúrdios’… calma! Fizemos uma lista de presentes 
para todos os gostos e feitios, até 10€!!! 

E por falar em presentes, quem marca presença 
na nossa última revista do ano e também na tua 
rádio preferida, a Mega Hits, é a Teresa Oliveira que 
acorda com as galinhas para dizer um “bom dia” 
cheio de energia e fazer-te começar um novo dia 
com energias renovadas! 

Mas, não ficamos por aqui! Entrevistámos também o 
Dr. Rui Pedrosa, Presidente do Politécnico de Leiria, 
uma instituição com orgulho no seu passado, atenta 
ao presente e de olhos postos no futuro. 

A tua revista está sempre atenta ao melhor que se 
faz nas escolas de todo o país e por isso, estivemos 
à conversa com os diretores de três escolas para 
conhecer o ADN das suas Instituições. Fomos 
conhecer ainda um projeto ERASMUS +, o Sochah 
um projeto que aproxima a Europa através da 
tradição e cultura de seis países. 

Passado o natal, é altura de pensar na passagem 
de ano! Já tens planos? Se ainda não, nada temas! 
Espreita as nossas sugestões para um réveillon 
inesquecível! 

Como 2022 está mesmo aí à porta, fizemos uma lista 
dos eventos previstos para o próximo ano para não 
perderes pitada dos maiores acontecimentos que 
2022 reserva! 

Agora é tempo de agarrares na tua revista, veres as 
sugestões que reunimos para ti e desfrutares desta 
época mágica! 

Desejamos-te um 2022 mega feliz e boas leituras!

Rita Coelho

Editorial

12

12 Entrevista

"Conseguimos valorizar a qualidade 
e a 'marca' Politécnico de Leiria" - 
Entrevista ao Presidente Rui Pedrosa 
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Neste final de ano juntámo-nos à Levi’s® 
para que entres no novo ano chei@ de estilo!  
Pegamos em 3 dos principais produtos da nova coleção 
outono-inverno 2021 e fizemos um irresistível combo de 
produtos LEVI’S®

Consulta o Regulamento dos Passatempos em www.maiseducativa.com. Informação disponibilizada pelo Departamento Comercial. 

Participa nos nossos passatempos 
no Instagram @mais_educativa
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Ganha 6 packs de produtos B.U!

Já conheces as fragrâncias da B.U? 
São fragrâncias adaptadas à tua 
personalidade e temos 6 packs de 
fragrâncias que incluem um perfume, 
um desodorizante e um saco. 

Ganha uma caneca Travel Quy 
Cup com a Bairro Arte

Combina sustentabilidade, um design 
original e utilidade num só produto! 
Como? Com a Mais Educativa e a 
Bairro Arte! 

Estamos a sortear uma Caneca Travel 
Quy Cup!

És aventureir@? 
Temos um pack Odisseias para ti

Tens espírito de aventura? 
A Odisseias tem um pack mesmo 
à tua medida! Estamos a oferecer 
um pack aventura que podes 
utilizar numa das 160 experiências 
disponíveis!
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Teresa Oliveira: 
“Quero que sintam 
que dei sempre o 
litro como se fosse a 
primeira vez!”
Teresa Oliveira é a locutora da 
Mega Hits que acorda com as 
galinhas para dizer um “bom 
dia” cheio de energia e fazer-
-te começar um novo dia com 
energias renovadas! 
Mas, não é só... 

Com a Teresa ficas sempre a 
saber (quase) tudo sobre os 
teus artistas do momento, os 
melhores spots do nosso país, 
e conheces música nova e 
muito mais todos os dias.

Estivemos à conversa com a 
Teresa e para além de música, 
quisemos saber como é que 
foi parar à rádio e como é 
fazer parte das rádios mais 
descontraídas do país! 

Vem daí! 

Teresa, a tua história na Mega já não 
é propriamente recente... Já estás 
na Mega há cinco anos. Como é que 
foste parar à rádio? Fala-nos do teu 
percurso. 

Tive uma cadeira de Rádio na faculdade 
e descobri algo que gostei bastante e, 
que nunca tinha pensado fazer. Dei-me 
sempre muito bem nesta disciplina, 
tanto ao nível de notas, como do 
interesse nos trabalhos e aulas. Por 
isso, percebi que era algo que eu 
gostava e que conseguia articular 
com a música. Sempre soube que 
tinha de fazer algo relacionado com 
música, só nunca pensei que fosse 
rádio, mas é uma forma de relacionar 
a comunicação, que era o curso que eu 

Texto: Rita Coelho Fotos: cedidas pela entrevistada
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estava a tirar e, a minha paixão pela 
música. 

A rádio nunca esteve nos teus planos, 
mas a música sempre te atraiu... 

Sim, eu sempre gostei muito de ouvir 
música, ouvia muita rádio quando era 
mais nova. Ao mesmo tempo sempre 
me interessei por um trabalho mais 
público, com o bom e o mau que isso 
tem, mas a exposição dá-me uma 
adrenalina que eu gosto de ter.

A exposição e a adrenalina que dela 
advém, acrescenta-te enquanto 
profissional?

Sim, acrescenta. No fundo fazer rádio 
é ter um trabalho dito normal, mas que 
é visto por mais pessoas. Por isso, o 
impacto do nosso trabalho é muito 
maior, chegamos a mais pessoas, mais 
pessoas ouvem o que fazemos. Tudo 
isto dá-nos a responsabilidade de 
que qualquer coisa que nós dizemos 
durante a emissão pode mudar o dia, 
ou a vida de alguém que nos está a 
ouvir naquele momento, e isto faz-
-me sentir bem enquanto pessoa. 
Na verdade, o que é que nós somos 
na vida se não partilharmos o que 
sabemos e o que somos?!

A cada programa que fazes encaras de 
forma consciente, o objetivo de dizer 
algo que mude o dia de alguém?

No início não, quando começas a 
perceber que és ouvid@, começas 
a perceber que cada pessoa que te 
ouve tem um feedback em relação a ti, 
portanto quando se liga um microfone 
tem de se dizer algo com utilidade e 
interesse, tens de acrescentar, caso 
contrário, não há qualquer sentido no 
que se está a fazer.

Quais são as competências e 
características que um/uma bom/boa 
locutor/a deve ter?

A fase do vozeirão já foi ultrapassada, 
claro que a voz é muito importante, 
até porque há muitas pessoas que 
só nos ouvem e não nos vêm, mas 
não é o mais importante, não é “só” 
a voz que conta. Hoje em dia sinto 
que as pessoas gostam de ouvir uma 
voz familiar que não é perfeita, que 
podia ser um amig@ delas a falar. 
A rádio atualmente já se faz de uma 
forma mais natural, quando ligamos 
o microfone somos nós, já não 
interpretamos uma persona.

Achas que essa descontração 
também tem a ver com a vibe mais 
descontraída e próxima aos ouvintes 
da Mega? 

Sem dúvida! Nós somos uma rádio de 
entretenimento, jovem, leve, animada 
e quem é que não quer ser tudo isto no 
seu dia a dia? É pensarmos em quem 
somos quando estamos com amig@s, 
aqui tentamos fazer o mesmo. Uma 
das maiores características de um/
uma locutor/a de rádio é poder ser 
próxim@ e não uma pessoa longínqua 
do ouvinte. 

Na Mega já trabalhaste em dupla 
e em tripla, como gostas mais de 
trabalhar?

Eu já tive oportunidade de fazer muitas 
coisas diferentes e em circunstâncias 
diferentes. Neste momento estou 
nas manhãs, do outro lado da mesa, 
e parece que cada lugar que ocupo 
é como se fosse um cargo diferente, 
que pede de mim, coisas também 
totalmente diferentes. Agora estou 
preocupada em ser mais disruptiva e 
animada, em vez de estar preocupada 
em conduzir a emissão que agora é 
tarefa do Conguito. Estou atualmente 
nas manhãs, enquanto a Maria Correia 
está de licença de maternidade e, 
para mim foi um desafio entrar num 
programa que já existe há anos e 
perceber o que posso trazer de novo.

A propósito do teu contributo 
pessoal, tu tens um programa só teu. 
Como é que colocas a tua identidade e 
genuinidade nesse espaço?

Esse programa é uma das minhas 
emissões de rádio preferidas! É um 
programa ao sábado às 13h, em 
que eu apresento sempre um álbum 
diferente. É um registo totalmente 
distinto, primeiro porque não é de 
manhã, é à hora de almoço, em 
segundo lugar porque sou só eu e, 
por último, porque o principal não é o 
meu conteúdo pessoal, mas a música 
que eu apresento. Isto é uma coisa 
que me dá todo o gozo fazer. Para 
mim, que gosto de música, é uma 
forma de pesquisar sobre música, 
sobre os artistas e trazer isso para o 
meu local de trabalho. O importante 
para este programa é a pessoa ouvir o 
álbum e saber mais sobre ele, através 
da pesquisa que não teve de fazer. 
Hoje em dia já se perdeu a cultura 
do álbum e este programa torna-se 
diferente por isso. Durante a pandemia 
foi incrível, porque as pessoas não se 
viam, estavam fechadas e, eu recebia 

muitas mensagens, até no Twitter, 
onde chegamos ao Top Trend, porque 
as pessoas estavam todas a ouvir 
o mesmo álbum, a comentar aquilo 
que achavam... sentiu-se um calor 
tremendo! Parecia que estávamos 
tod@s a assistir ao mesmo concerto. 
Foi uma nova forma de estarmos tod@s 
ligad@s através da rádio. 

Para ti o que é um bom programa de 
rádio enquanto ouvinte?

É ligar o rádio todos os dias, para 
ouvir o mesmo programa de rádio, as 
mesmas pessoas e, por isso, já sentes 
que fazes parte, e apesar de ouvires 
todos os dias, tens sempre curiosidade 
para saber o que eles vão dizer. No 
fundo deve ser algo próximo, que traga 
algo novo e novas informações, sejam 
elas mais leves ou mais pesadas, 
mas tem de dar vontade de ouvir 
novamente, todos os dias. 

Quando um dia saíres da Mega, o que 
gostavas que quem trabalhou contigo 
dissesse de ti?

O que eu gosto que digam de mim, 
seja no trabalho ou fora, é aquilo que 
pessoalmente considero ser o maior 
elogio que se pode fazer a alguém, 
é sentires que aquela pessoa te fez 
sentir ela própria. Eu quero que as 
pessoas à minha volta sejam elas 
próprias e se sintam à vontade. 
Claro que também quero que sintam 
que eu fiz um bom trabalho, que fui 
profissional e que eu dei sempre o 
litro como se fosse a primeira vez que 
eu me tivesse sentado a fazer cada 
programa ou emissão. 
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Receitas de Natal 

Azevias de grão Rabanadas de Bolo-Rei 
com twist inglês

#1 #2

Uma opção diferente e mais saudável, 
sem precisares de as fritar.

Vais precisar de:
1 chávena farinha de amêndoa; 1/2 chávena farinha de linhaça; 
3 colheres de sopa azeite extra virgem; 2 ovos grandes; pitada 
de sal; canela em pó (a gosto); 1 gema de ovo ou geleia de arroz; 
côco ralado. 
 
Também precisas de ingredientes para o recheio: 
400 gr grão cozido; 15 tâmaras ou xarope de tâmaras ou mel; 
1 pau de canela; 1 casca de limão.

Preparação:
Começa por pré-aquecer o forno a 180ºC. Numa taça grande 
adiciona a farinha de amêndoa, a farinha de linhaça, sal e 
canela e envolve bem. Noutra taça, adiciona os ovos e o azeite 
e bate até ficar levemente espumoso. Junta com o preparado 
das farinhas e amassa até ficar uma “massa”. Num tabuleiro, 
com um papel vegetal por baixo e outro por cima e com a ajuda 
de um rolo, espalha bem a massa. Retira a folha superior e, 
com a ajuda de um molde ou copo, faz círculos, recheia com o 
doce num dos lados e dobra ao meio. Pincela com gema de ovo. 
Vai ao forno cerca de 12 a 14 minutos ou até dourar. No final, 
polvilhar com côco ralado. 
Agora o recheio. Primeiro, coloca as tâmaras de molho durante 
15 minutos. Depois, tens de triturar o grão e as tâmaras. Coloca 
tudo num tacho, adiciona o pau de canela e a casca de limão até 
ferver, mexendo continuamente. Adicionar a água do grão ou 
das tâmaras, até atingir a consistência necessária.

Receita do blog https://www.apitadadopai.com/

Vais precisar de: 
1 Bolo-Rei; 1 limão; whisky 
(q.b.); 80gr de mirtilos 
desidratados; leite (q.b.); 
ovos (q.b.); açúcar e canela 
(q.b.); açúcar em pó (q.b.); 
creme inglês; Para o creme 
inglês: 60gr de açúcar; 
25gr de farinha; 1 colher de 
sopa de amido de milho; 
500ml de leite; 4 gemas; 1 
colher de sopa de vinho do 
Porto; 1 colher de sopa de 
whisky; 1 pau de canela.

Preparação:
Começa por aquecer o 
leite num tacho com o pau 
de canela, para o creme 
inglês. Junta a farinha, o 
açúcar, o amido de milho 
e as gemas e bate tudo. 
De seguida, junta o vinho 
do Porto e o whisky e 
mistura. Quando o leite 
estiver quente, junta um 
pouco à mistura e envolve. 
Depois, junta a mistura ao restante leite no tacho e vai mexendo 
até engrossar, em lume brando durante cerca de cinco minutos, 
sem deixar ferver. Começa a aquecer uma chapa ou um grelhado 
de fogão antiaderente. Colca os mirtilos dentro do whisky para 
hidratarem. Corta fatias de bolo-rei com cerca de um dedo de 
espessura. Prepara uma taça com leite e adiciona raspas de 
limão. Prepara outra taça com ovo batido e mais uma com açúcar 
e canela. Mergulha o bolo-rei no leite e retira. Coloca um pouco de 
azeite na chapa, espalhando bem com papel de cozinha. Passa as 
fatias de bolo-rei, que foram mergulhadas no leite, no ovo batido 
de forma a cobri-las e cola diretamente na chapa a corar. Quando 
as fatias estiverem bem douradas, passa no açúcar com canela e 
dispõe num prato com os mirtilos com whisky por cima, polvilha 
com açúcar em pó e rega com o molho inglês.

Receita do Chef Henrique Sá Pessoa 
em https://www.24kitchen.pt
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com twist Queres impressionar a tua família com 
receitas de Natal diferentes? Para te 
facilitar o trabalho, fomos recuperar 

algumas receitas tradicionais, 
mas com um toque diferente. 
Deixamos-te cinco sugestões.

Texto: Fernanda Reis Fotos: Adobe Stock

Arroz-Doce com açafrão

Vais precisar de:
1 chávena de água, 1/2 chávena de 
arroz-arbóreo; 2 chávenas de leite gordo; 
2 centímetros de gengibre; 2 cascas de 
laranja; 2 bagas de cardamomo; 1 pau 
de canela; 2 colheres de chá de açafrão-
da-Índia; 1 colher de café de sal; 3/4 de 
chávenas de açúcar; 2 gemas; 1-2 colheres 
de sopa de água quente (opcional); 
2-3 colheres de sopa de manteiga; canela 
(q.b.); manga (q.b.).

Preparação:
Num tacho, começa por juntar a chávena de 
água e o arroz-arbóreo. Tapa e deixa cozer 
até a água evaporar. Depois acrescenta 
o leite gordo, o gengibre em fatias, as 
cascas de laranja, as sementes de 2 bagas 
de cardamomo esmagadas, o pau de 
canela, o açafrão-da-índia, uma pitada de 
sal e 3/4 de chávena de açúcar. Mistura e 
deixa cozinhar por mais 20 a 30 minutos, 
mexendo de vez em quando. Nessa altura 
descarta o pau de canela, o gengibre, 
as cascas de laranja e retira do lume. 
Numa taça bate as gemas à medida que 
as temperas com 2-3 colheres de sopa de 
água bem quente. Depois junta ao arroz, 
mexendo sempre. Acrescenta 1 colher de 
sopa de manteiga, devolve ao lume e mexe 
mais uns minutos até borbulhar e as gemas 
estarem cozidas. Serve numa travessa ou 
em 5 pires, polvilha com canela e, depois 
de arrefecer, junta umas tiras de manga.

Receita de Filipa Gomes 
em https://www.24kitchen.pt

Polvo no forno 
com Pesto de coentros 
e broa crocante

Vais precisar de:
1 polvo congelado com cerca de 3kg; 5 
dentes de alho; 2 folhas de louro; 1 ramo 
de coentros ou salsa; 5 dl de azeite; 200g 
de miolo de broa desfeito; 300g de minis 
pimentos coloridos; sal (q.b.); pimenta 
acabada de moer (q.b.).

Preparação:
Descongela o polvo, depois lava-o e 
deixa escorrer. Leva ao lume um tacho 
com água abundante e deixa ferver. 
Junta o polvo, deixa-o cozinhar cerca 
de 30 minutos, depois retira-o e deixa 
arrefecer. Entretanto, leva ao lume uma 
frigideira com o miolo de broa. Junta 1 
dl de azeite e mexe até o miolo da broa 
ficar douradinho e crocante. Retira do 
lume e deita para uma tigela. Liga o forno 
a 180º. Descasca e esmaga os alhos, 
corta o polvo em pedaços grandes e 
coloca-os num prato de forno. Junta os 
alhos, o louro, os pimentos e o resto do 
azeite. Leva ao forno durante 20 minutos, 
virando de vez em quando.
Para o Pesto: pica os 
coentros grosseiramente e deita-os no 
robot de cozinha. Retira os alhos que 
cozinharam com o polvo e junta-os aos 
coentros. Junta também 2 dl do azeite 
de cozinhar o polvo, tempera com sal e 
pimenta. Tritura tudo até que fique um 
molho homogéneo.

Receita do Chef Hernâni Ermida 
em  http://www.chefermida.com/ 

Lombos de bacalhau 
escalfados sobre cama de 
Brás e paté de azeitona
Vais precisar de:
4 lombos de bacalhau; 7,5 dl de azeite; 3 
dentes de alho esmagados; 1 folha de louro. 
Para a cama de Brás: 3 cebolas; 1 dente de 
alho; 3 colheres de sopa de azeite; 8 ovos + 4 
gemas; 500 g de batata palha; salsa (q.b.); sal 
(q.b.); pimenta (q.b.). Para o paté de azeitona: 
200 g de azeitonas sem caroço; 50 ml de 
azeite.

Preparação:
Começa por fazer o paté de azeitona. Tritura 
as azeitonas com o azeite até ficar com 
a consistência tipo caviar. Reserva. Para 
escalfar os lombos de bacalhau, retira a pele e 
seca bem. Tempera-o com flor de sal. Aquece, 
numa panela de fundo grosso, o azeite com o 
alho esmagado e a folha de louro, sem deixar 
ferver. Mergulha os lombos de bacalhau no 
azeite e deixa escalfar, durante 15 minutos, 
em lume muito brando (atenção que o azeite 
nunca pode levantar fervura durante o 
processo). Enquanto o bacalhau cozinha no 
azeite, a baixa temperatura, prepara a cama 
de Brás. Corta o alho e as cebolas em rodelas 
finas. Noutra panela de fundo espesso, 
refoga lentamente a cebola e o alho no azeite, 
em lume médio, até a cebola ficar cozida e 
transparente.
Junta metade da batata palha, mexe e 
acrescenta as gemas e os ovos previamente 
batidos com salsa picada e temperados com 
flor de sal e pimenta. Mexe continuamente 
até que os ovos se tornem cremosos. Cuidado 
para não os deixares secar. Desliga o lume 
e mistura o resto da batata palha para se 
manter estaladiça. Espalha uma cama de 
Brás no prato, coloca um lombo de bacalhau 
escalfado por cima e termina com o paté de 
azeitona no topo e salsa picada espalhada.

Receita do blog 
https://www.casalmisterio.com

#3 #4 #5
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NatalPrendas de
DEZEMBRO É AQUELA 

ALTURA DO ANO 
AGRIDOCE. 

Para uns, é a melhor 
época do ano, sair à rua 
e em cada canto sentir o 
espírito natalício, com as 
músicas, as decorações, 
os doces. No entanto, há 

quem não goste deste 
mês, sobretudo, porque 
a última coisa que quer 

fazer é enfiar-se dentro de 
um centro comercial ou de 

uma praça cheia de gente e 
gastar balúrdios. 

Se és essa pessoa, nada 
temas! Fizemos uma lista 

de presentes para todos os 
gostos e feitios, até 10€.

Texto: Fernanda Reis Fotos: Adobe Stock / Divulgação

Lata redonda para chá 
(7,50€)

Sabes aquela pessoa 
que adora chá? Pois bem, 
este é o presente ideal. 
Uma lata de 250 gramas 
para conservar o chá e as 
infusões, com um padrão 
super giro!

Podes encomendar em 
https://www.teashop.com/

Kit Purifica-te 
Desmaquilhante Sólido + 
Discos reutilizáveis 
(desde 8€)

 Uma prenda barata e 
original para ofereceres à 
mãe, à namorada, à irmã 

ou à melhor amiga. 
O kit, da marca 

portuguesa de saboaria 
artesanal Amaciar-te 

https://amaciarte.pt/), 
inclui um desmaquilhante 

sólido e discos 
desmaquilhantes em 

Crochet de algodão 
português feitos à mão.
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até 10€10€

Set 
Talheres de Viagem 
(9,99€)

O presente ideal para o amigo ou familiar 
que adora viajar e levar a marmita com 
ele. Os talheres, em aço  Inoxidável e 
cabos de silicone, estão disponíveis 
em duas cores: azul escuro e azul claro. 
Estão à venda nas várias lojas físicas do 
Algarve, Porto e Lisboa da Bairro Arte ou 
em 
https://www.bairroarte.com/

Vibratório
(9€)
Há sempre alguém na família 
ou no grupo de amigos que é o 
desportista e está horas no ginásio. 
Depois, está sempre a queixar-se 
de dores musculares. Se tens um 
desses na tua vida, oferece-lhe este 
presente da Decathlon. É ideal para 
a pessoa se automassajar depois 
do treino e relaxar os músculos em 
várias zonas do corpo.

Bola ioga workout
(8€)
Podes oferecer esta bola de yoga 
ao amigo que está sempre a dizer 
que vai começar a praticar exercício, 
mas nunca o faz. Assim já não 
há desculpas! Podes comprar o 
produto na loja física ou online da 
Primark.

Cronómetro para 
Lavagem de Mãos 
(8,99€)
Uma prenda versátil, que 
podes oferecer a qualquer 
pessoa do teu círculo. Um 
cronómetro que conta 20 
segundos para a lavagem 
das mãos, o tempo ideal 
para a higienização das 
mãos. Podes comprar nos 
vários pontos de venda 
físicos do país, e também na 
loja online, da Fnac.
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“Conseguimos 
valorizar a 
qualidade 
e a ‘marca’ 
Politécnico 
de Leiria“
Entrevista ao Presidente Rui Pedrosa 
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Localizado no centro do país, 
o Politécnico de Leiria é uma 
Instituição do ensino superior 
com orgulho no seu passado, 
atenta ao presente e de olhos 
postos no futuro. Para conhecer 
o ADN desta instituição fomos 
conversar com Rui Pedrosa, 
Presidente do Politécnico e 
conhecer quais os seus valores 
desta Instituição, as suas 
ambições e projetos para no 
futuro, o IPLeiria continue a 
ser uma atração de talento 
jovem tal como é conhecido 
atualmente.
Texto: Rita Coelho Fotos: Politécnico de Leiria

Para quem não conhece, como 
descreve o Politécnico de Leiria? 
Quais os valores que defende e qual a 
missão da instituição?

O Politécnico de Leiria é uma 
instituição de ensino superior pública, 
global, multicultural, sem muros, 
aberta, que coloca o conhecimento 
que produz ao serviço da sociedade 
e que forma para as competências do 
presente e do futuro. Hoje temos como 
valores a qualidade; criatividade e 
inovação; ética e a responsabilidade; 
sustentabilidade; pluralidade; 
inclusão. A nossa missão, vertida na 
estratégia 2030 é: “O Politécnico de 
Leiria é uma instituição de ensino 
superior multicultural dedicada à 
educação, formação, investigação 
e inovação, que capacita cidadãos 
com competências relevantes para a 
sociedade e que gera conhecimento 
com impacto para o desenvolvimento 
sustentável regional e global”. 

No início do seu mandato quais eram 
os objetivos a que se propunha? 
Quais já conseguiu cumprir? 

Foram muitos os objetivos e, 
felizmente, muitos os que foram 
alcançados. Não é fácil fazer uma 
síntese do que foi alcançado, mas 
tentarei destacar algumas dimensões 
que foram conseguidas. De um modo 
global, diria que conseguimos valorizar 
a qualidade e a “marca” Politécnico 

de Leiria. Valorizámos esta marca no 
ensino, na investigação, na partilha 
e valorização de conhecimento, e na 
internacionalização, suportando todos 
estes processos de melhoria contínua 
pelo reforço e valorização das pessoas 
do Politécnico de Leiria. 
Na área do ensino houve um 
crescimento muito significativo do 
número de estudantes nacionais 
e internacionais, nos CTeSP, 
licenciaturas e mestrados, novas 
ofertas formativas inovadoras, 
incluindo CTeSP, pós-graduações, 
mestrados e doutoramentos, uma 
melhoria transversal de laboratórios 
e espaços pedagógicos com 
investimento em equipamento e na 
renovação de múltiplos espaços. Aqui 
importa também destacar o projeto 
“100% IN- inovação social e inclusão 
integral” que visa a integração plena 
de estudantes com necessidade 
educativas específicas e que intenta 
criar políticas públicas nesta área. 
Na área da investigação e na partilha 
e valorização de conhecimento, 
entre muitas coisas que foram 
conquistadas e que estavam nas linhas 
orientadoras do objetivos definidos, 
talvez destacasse o crescimento e 
valorização dos nossos 15 centros 
de investigação, todos avaliados 
positivamente e financiados pela FCT, 
e o aumento significativo do número 
de investigadores contratados, que 
contribuem para a liderança a nível 
nacional do número de projetos em 

cocriação com empresas. Saliento 
também a criação da semana da 
empregabilidade, a feira de patentes, 
um parque de ciência e tecnologia, 
um hub de inovação em saúde e uma 
incubadora de inovação social, que 
são alguns dos principais objetivos 
alcançados.
Destacaria ainda alguns projetos 
transversais, como o enorme reforço 
nas atividades artísticas e culturais, 
na modernização administrativa e 
digitalização de processos, onde se 
inclui a existência de um novo data 
center, a execução do projeto U-Bike, 
o reconhecimento enquanto Healthy 
Campus e a aprovação do projeto para 
requalificar a ESECS e remover os 7500 
m2 de fibrocimento. 
Finalmente, um dos principais 
objetivos propostos passava pela 
valorização das pessoas, que foi 
globalmente conseguido, através 
do reforço da estabilidade do 
corpo docente, pela criação de 
uma estratégia única de abertura 
de concursos, das estratégias de 
valorização de contratação de docentes 
a termo certo, do reforço do corpo 
técnico de suporte, dos dirigentes 
intermédios e dos investigadores.
  
Que outros objetivos alcançou 
durante o mandato, que inicialmente 
não eram um objetivo? 

Embora o reforço da colaboração na 
Europa fosse um dos objetivos, não me 
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passava pela cabeça que o Politécnico 
de Leiria conseguisse liderar uma 
Universidade Europeia. Estar na 
liderança na Europa dos processos de 
inovação e transformação do ensino 
superior é algo incrível. 
Todo o processo de gestão associado 
à pandemia também é algo de que 
o Politécnico de Leiria se pode 
orgulhar, pois não só conseguimos 
ter como prioridade a segurança da 
comunidade académica como também 
desenvolvemos muitas ações de 
suporte à sociedade e à região onde 
estamos inseridos, como criar um 
centro de diagnóstico para a COVID-19 
e testar os lares do distrito. Muitas 
das iniciativas foram suportadas por 
voluntários, o que foi muito gratificante 
e distintivo. 
Também destacaria a criação do Núcleo 
de Formação de Pombal, que não era 
um objetivo previsto inicialmente. 
 
Quais os projetos desenvolvidos ao 
longo do seu mandato de que mais se 
orgulha e que tiveram mais impacto 
na Instituição?

A estratégia de valorização de recursos 
humanos, particularmente a política 
para a abertura de concursos para 
todas as Escolas do Politécnico de 
Leiria, a liderança da Universidade 
Europeia, a liderança da iniciativa 
legislativa de cidadãos para alteração 
da designação dos Institutos 
Politécnicos para Universidades 
Politécnicas e para que seja possível a 
outorga de doutoramentos, a criação 
do Hub de Inovação em Saúde, a 
cocriação da incubadora de inovação 
social, o projeto 100% IN, a gestão 
do complexo contexto pandémico 
e, naturalmente, a criação do plano 
estratégico 2030 do Politécnico de 
Leiria e o início da criação da nova 
Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais são alguns exemplos 
de projetos de que me orgulho e 
que tiveram e vão ter um impacto 
significativo no futuro do Politécnico de 
Leiria. 

A Investigação e a Inovação são dois 
aspetos que procuram desenvolver 
e melhorar continuamente. Quais 
os projetos que têm previsto 
desenvolver a curto prazo?
 
A melhoria das condições do Hub de 
inovação em saúde, o arranque de 
algumas das agendas mobilizadoras 
candidatadas no âmbito do PRR, o 
arranque das atividades dos Digital 
Innovation Hubs, a participação em 

equipas e projetos de investigação 
internacionais no âmbito da RUN-EU, 
a cocriação do parque de ciência e 
tecnologia da indústria, a criação de 
uma “research and innovation factory” 
e a continuação do reforço do número 
de investigadores doutorados são 
alguns dos projetos de curto prazo. 

A região de Leiria apesar de 
fortemente desenvolvida, não é uma 
das regiões com maior densidade 
populacional do país. Nesse sentido, 
qual é o impacto da Instituição na 
região?

O Politécnico de Leiria este ano 
académico vai ultrapassar os 14000 
estudantes, está fisicamente em seis 
cidades e o impacto é direto e evidente 
na atração de talento e na fixação deste 
talento na região direta de influência 
do Politécnico de Leiria. Temos vindo 
a crescer há seis anos consecutivos e 
nos últimos quatro anos aumentámos, 
aproximadamente, 3000 estudantes 
em CTeSP, licenciaturas e mestrados. 

O Politécnico de Leiria tem 5 Escolas 
com 5 Associações de Estudantes 
distintas - ESECS, Leiria, ESTG; 
Leiria; ESAD.CR, Caldas da Rainha; 
ESTM, Peniche; ESSLei, Leiria. 
Como descreve a vida estudantil 

Estamos
numa região com 

elevada qualidade 
de vida e pleno 

emprego. 
Finalmente os

estudantes 
encontram no 

Politécnico
de Leiria um 

ambiente 
multicultural
único e uma 

rede colaborativa
nacional 

e internacional 
de múltiplas

oportunidades
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da Instituição e o que diferencia o 
espírito académico em cada uma das 
Escolas?

É verdade que existem 5 Associações 
de Estudantes, mas o espírito 
académico é muito forte em todas as 
Escolas e muito semelhante. Em julho 
de 2021 houve um momento histórico 
e diferenciador, que foi a bênção 
das pastas no Santuário de Fátima, 
um momento marcante, único e que 
espero que faça “escola”, aproximando 
ainda mais as cinco associações de 
estudantes e, consequentemente, os 
estudantes de todas as nossas Escolas.

O alojamento universitário é um 
problema para muitos jovens 
estudantes deslocados. O Politécnico 
de Leiria dispõe de residências para 
os estudantes? 

O Politécnico de Leiria tem 9 
residências de estudantes e mais 
de 760 camas.  Como noutros 
outros locais do país este é um 
problema com impacto na vida dos 
estudantes que têm de se deslocar 
para estudar. O Politécnico de Leiria 
está a acompanhar as iniciativas de 
municípios e entidades privadas para 
a criação de novas residências e camas 
e está atento a oportunidades que 
permitam mitigar este problema.

Com o surgimento da pandemia, 
à semelhança de muitas outras 
Instituições de Ensino, surgiu 
a necessidade de adaptação do 
funcionamento da Instituição. Neste 
sentido, quais as melhorias ou 
transformações realizadas de forma a 
manter e melhorar o funcionamento 
do Politécnico de Leiria para 
estudantes e o corpo docente?
 
Num primeiro impacto, o que me 
apetece mesmo responder é que esta 
pandemia não teve nada de positivo, 
mas, eventualmente, existem algumas 
situações que aconteceram e que 
que estão para ficar. Acelerámos os 
processos de desmaterialização e 
digitalização, por exemplo na área 
académica, em que os estudantes 
têm menos necessidade de 
atendimento presencial nos serviços 
académicos, fizemos um investimento 
em equipamentos tecnológicos 
de suporte, utilizamos hoje meios 
telemáticos de forma regular para 
reuniões e defesas académicas 
públicas, apenas para referir aspetos 
que melhoraram o funcionamento do 
Politécnico de Leiria e estão para ficar.
  
Numa altura em que ainda não 
vivemos um mundo livre da covid-19, 
mas já nos foi devolvida alguma 
liberdade, de que forma foi preparado 
e está planeado decorrer este ano 
letivo?

O ano académico 2021/2022 foi 
preparado e está a acontecer 100% 
com atividades presenciais. No 

entanto, continuamos com medidas de 
prevenção e mitigação da pandemia 
e da sua propagação, de modo a que 
todo o ano académico possa assim 
continuar. 

Da sua perspetiva enquanto 
professor e presidente do Politécnico 
de Leiria porque é que esta é uma 
Instituição na qual se deve estudar?

O Politécnico de Leiria tem os 
estudantes no centro da sua 
atividade, tem formação de elevada 
qualidade em todas as suas cinco 
Escolas, professores de excelência, 
que mantêm uma relação de 
proximidade com os estudantes, um 
corpo técnico de suporte dedicado 
e de enorme qualidade, estruturas e 
serviços de apoio únicos dedicados 
aos seus estudantes (serviços 
académicos, serviços de apoio e 
cooperação internacional, gabinete 
de empregabilidade, bibliotecas, 
serviços de apoio psicológico, serviços 
desportivos, serviços médicos, 
bicicletas elétricas, cantinas, bares, 
etc), para além de elevada qualidade 
nos seus espaços pedagógicos, de 
investigação e inovação. Estamos 
numa região com elevada qualidade de 
vida e pleno emprego. Finalmente os 
estudantes encontram no Politécnico 
de Leiria um ambiente multicultural 
único e uma rede colaborativa 
nacional e internacional de múltiplas 
oportunidades como a Regional 
University Network, a Universidade 
Europeia liderada pelo Politécnico de 
Leiria.  
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Com 2022 a poucos dias de distância, já se começam a anunciar os eventos que marcam a retoma 
da cultura e da normalidade que há muito se espera. 

É já em março que volta a famosa feira de oportunidades Qualifica, este ano com o tema – 
“ECONOMIA CIRCULAR – PORQUE TUDO ACABA ONDE COMEÇA“. Fomos conversar com a 

responsável do evento, Amélia Estevão, para saber quais as novidades que podemos 
esperar desta 13ª edição da feira. Vem conhecê-las também!  

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo entrevistada

Depois de uma pausa em virtude da 
pandemia, quais as novidades planeadas 
para a 13ª edição da Qualifica?

O contexto pandémico teve sem dúvida 
um grande impacto no setor do ensino 
e do mundo profissional, gerando uma 
rápida evolução e surgimento de novas 
oportunidades. Por isso, mais do que 
nunca, a Qualifica pretende ser um 
observatório das novas tendências de 
educação e saídas profissionais, mostrando 
como as entidades se estão a adaptar a 
esta verdadeira revolução. 
Com o objetivo de apresentar as novidades 
do mundo do ensino e antecipar as 
prioridades de recrutamento das empresas 
para a próxima década, temos presentes na 
Qualifica cursos que vão desde Engenharia 
em Desenvolvimento de Jogos Digitais 
à Análise e Engenharia de Big Data, 
considerada a grande profissão do futuro, 

passando pelo Curso Especializado de 
Liderança e Gestão de Felicidade.
Porque sabemos que a experiência 
internacional entra como valor 
acrescentado naquele que é um mercado 
laboral cada vez mais global, damos 
também a conhecer um leque variado 
de cursos com uma estratégia de 
internacionalização orientada para as 
novas saídas profissionais.
Temos, a título de exemplo, o ISAG, com 
um curso de Turismo adaptado à crescente 
procura no nosso país e com o programa 
“O ISAG Dá-te Mundo”, que tem já um 
total de 185 parcerias com universidades 
estrangeiras e a possibilidade de 
mobilidade em 4 continentes diferentes, 
ou o ISCAP, com o curso de Criatividade 
e Inovação Empresarial, que inclui um 
programa de mobilidade obrigatória 
incluído (parte do curso e estágio decorrem 
na Lituânia ou Estónia).

Uma das heranças do período pandémico 
é a evolução digital praticamente em 
todos os setores. Podemos esperar 
novidades a este nível nesta edição do 
evento? 

Se há setor que foi marcado pela 
aceleração digital foi sem dúvida o ensino 
e o mercado laboral. Isso gera não só 
oportunidades a nível de e-learning e novos 
formatos de trabalho híbrido e remoto, 
como também a aposta em cursos e saídas 
profissionais orientadas para este novo 
mundo digital. 
De acordo com o Fórum Económico 
Mundial, até 2030, entre 75% e 85% das 
profissões mais procuradas ainda não 
existem. 
Também a Qualifica se está a adaptar 
a este novo contexto digital, através da 
nova plataforma online, E+E Qualifica, que 
serve de complemento ao formato físico 

A Qualifica está
de volta ao Porto!
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de exposição, otimizando a presença dos 
expositores e a experiência dos visitantes, 
antes, durante e após o evento.  O objetivo 
é criar um ecossistema global do sector 
da educação e estreitar as relações entre 
visitantes e expositores.
Abrem-se novas janelas de oportunidade, 
que acreditamos acrescentar valor e futuro 
ao modelo de organização da Qualifica. 

Como estarão distribuídos os pavilhões, 
no que diz respeito a Instituições de 
Ensino Superior e Escolas Profissionais?

Uma vez mais, iremos setorizar a feira, com 
um pavilhão destinado ao ensino superior 
e outro destinado a escolas profissionais. 
Este modelo permite criar melhores 
condições para a visita, possibilitando 
aos jovens definir antecipadamente o seu 
circuito. 

Qual a mais valia que a Qualifica 
representa para o futuro dos jovens que a 
visitam?

A Qualifica – Feira de Educação, Formação, 
Juventude e Emprego, tem-se assumido 
como a maior montra de ensino, formação 
e empregabilidade do país, dedicada aos 
mais jovens. 
Assiste-se, entre os profissionais do futuro, 
a uma crescente preocupação com a 
aquisição de conhecimento e qualificações 
profissionais, aliada ao desenvolvimento 
pessoal, gestão da própria carreira e a 
uma oferta cada vez maior de cursos de 
ensino. A grande mais valia é simplificar 
as escolhas académicas e profissionais, 
dando a conhecer, no mesmo espaço, um 
conjunto de oportunidades educativas e 
formativas adaptadas às necessidades do 
mercado laboral.

De modo a tirar o máximo proveito da 
visita à Qualifica, como pode um jovem 
planear a sua visita ao espaço?

O objetivo é ajudar os jovens que se 
encontram indecisos quanto à sua 
formação a encontrar os melhores 
caminhos para a sua prossecução, ou para 
o ingresso no mercado de trabalho, através 
de uma oferta alargada de propostas, 
tentando dessa forma adequá-la ao mundo 
empresarial. 
A Qualifica tem demonstrado, ao 
longo destes doze anos, uma grande 
vitalidade e capacidade de antecipação 
das necessidades tanto do lado das 
empresas e instituições, como da parte dos 

jovens à procura de saídas profissionais 
consentâneas com o seu grau de formação. 
Com o lançamento da plataforma 
digital E+E Qualifica, o jovem poderá 
antecipadamente navergar e explorar 
todas as entidades e empresas presentes 
na feira e comunicar com todos através de 
email e ainda selecionar os programas com 
conteúdos, bem como vídeos e entrevistas 
de diversas entidades que lhe interessam.

O tema é a “economia circular”, qual a 
razão para a escolha deste tema para a 
Qualifica 2022?

Com este tema pretendemos reforçar 
o debate, ser inspiradores, encorajar a 
mudança e acelerar a transição para uma 
‘economia circular’, demostrando na 
prática como todos podemos contribuir. 
Tem como objetivo motivar os jovens 
para a transição das suas ações e 
comportamentos para um modelo 
económico circular, proporcionando-lhes os 
conhecimentos essenciais para introduzir 
uma estratégia de economia circular no seu 
modelo de vida. A ação é a melhor forma de 
educação, a prática diária, é a forma mais 
rápida para se obter resultados. É urgente 
preservar para assegurar o amanhã.

Quais as atividades que serão 
dinamizadas relacionadas com a economia 
circular?

Porque também queremos ser o barómetro 
das tendências profissionais e dar a 

conhecer as alterações no perfil do 
trabalhador, achamos que, com o mote 
desta edição - “Economia Circular – Porque 
Tudo Acaba Onde Começa” -, estamos 
a aliar as oportunidades de carreira e a 
criação de novas profissões a um sistema 
de produção e consumo mais sustentável. 
Para a partilha de boas práticas, estão 
convidadas várias empresas, como a 
To Good to Go, a primeira plataforma 
portuguesa online de combate ao 
desperdício alimentar.

Para além da forte e principal componente 
educativa, a Qualifica proporciona 
também momentos lúdicos aos seus 
visitantes. O que podem os jovens esperar 
na vertente lúdica nesta edição?

Contamos com a MXM (Maxmomentum) 
ArtCenter que apresenta em palco diversas 
performances de Danças Urbanas. Com a 
presença de Momentum Crew e artistas 
convidados de renome Nacional do 
panorama da dança atual.
Iremos promover workshops, 
performances, espetáculos e muita 
animação com a energia e impacto da 
nova cultura urbana. Queremos despertar 
emoções e envolver os visitantes num 
ambiente de diversão e imaginação, onde 
todos os sonhos são possíveis. 
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SOCHAH,
um projeto que 
aproxima a Europa 
pela tradição 
e cultura

SOCHAH - Sharing Our Cultural, Historic and Artistic Heritage - este é um projeto 
ERASMUS + no qual participam 6 países: Portugal, Espanha, Itália, França, Bulgária 
e Turquia.

Texto: Rita Coelho Fotos: cedidas pelo professor Rui Baltazar

> Quais são os pilares deste 
projeto? 2 palavras!

TRADITION and CULTURE
Porquê?

Ambas desempenham um papel vital 
na história de um pais, o que se reflete 
nos seus valores tradicionais e na 
herança que deixam nas gerações.

“Europe needs more cohesive and 
inclusive societies that allow citizens 
to play an active role in our common 
democratic life, we are aware that 
Cultural heritage plays a great 
role in such a process. In an era 
of globalization, cultural heritage 

helps us to remember our cultural 
diversity and its understanding 
develops mutual respect and 
renewed dialogue amongst different 
cultures.” de acordo com a informação 
disponibilizada no website do projeto.

O primeiro encontro deste projeto 
foi em 2019, em Portugal, seguiu-se 
uma pausa em virtude da pandemia 
e, foi no passado mês de outubro que 
foi organizado o segundo encontro 
do grupo, curiosamente também em 
Portugal, que durou uma semana, na 
qual o grupo de alunos e professores 
nacionais e internacionais puderam 
visitar locais como Almada, Sintra e 
Lisboa e explorar o nosso património 
material e imaterial.

A Mais Educativa esteve 
presente no último dia deste 
encontro e teve a oportunidade 
de experienciar o espírito de 
amizade, dinamismo e muita 
vontade de conhecer mais e saber 
mais sobre as culturas e tradições 
dos seis países envolvidos.

Estivemos também à conversa 
com alunos provenientes dos 
seis países e os respetivos 
professores Javier Rubio García 
de Espanha e Coordenador do 
Projeto, Rui Baltazar, Portugal; 
Nadia Labrousse, França; 
Rosaria Nocerino, Itália; Vesela 
Yanchovska, Bulgária; Filiz 
Sertkaya, Turquia. 
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Professor Rui, de que problemática 
partiu este projeto? 

Consideramos que hoje em dia a 
questão do património está muito 
esquecida, e acreditamos que só 
podemos ir para o futuro, conhecendo 
o nosso passado. A primeira vez 
que abordámos o tema das danças 
internacionais tivemos o feedback 
que isto não era cool. Na Escola 
Emídio Navarro temos vários alunos 
provenientes dos PALOP e eu sempre 
transmiti que eles devem ter muito 
orgulho na língua dos seus avós, o 
Criolo, esse é um património que 
eles carregam com eles. Quando vou 
a França é com muito orgulho que 
oiço emigrantes de terceira geração 
a falar português, e paralelamente é 
com muita tristeza que vejo apelidos 
portugueses, mas o conhecimento da 
língua portuguesa perdeu-se. Somos 
pequenos, mas somos muito ricos.

Professor Javier, quais foram os 
primeiros passos para iniciar este 
projeto?

Este projeto nasceu em 2011, em 
Londres. Quando eu conheci a 
professora Rosaria e a professora 
Vesela tentámos, começar um projeto, 
que não foi possível e mais à frente 
fizemos um outro projeto, juntamente 
com outros professores e a professora 
Rosaria, mas sentimos sempre esta 
inquietude de fazer um projeto com a 
professora Vesela que infelizmente não 
pode participar neste primeiro projeto. 
Em 2017 pensámos no SOCHAH, um 
projeto que partiu da intenção de 
partilhar a nossa herança histórica, 
artística e cultural. Para deitar mãos 
à obra, entramos em contacto com 
a professora Filiz e um professor 
espanhol e apresentámo-lo em 
Espanha, mas não foi aprovado. 
Entretanto, eu já conhecia o professor 
Rui e a professora Filiz conhecia o 
professor francês, Grégory Zazzali e, 
assim começámos a incorporá-los no 
projeto, implementámo-lo e voltamos a 

apresentá-lo e aí foi aprovado. Esta foi 
a origem do projeto. 
Todos queríamos partilhar o melhor 
que cada um tem, a cultura, a comida, 
a arquitetura, a nossa forma de falar 
e expressar-nos – esta foi a ideia de 
base do projeto. Esta foi uma força de 
unir e fortificar países tão distintos e 
com vários quilómetros a separá-los.

No século XXI, atualmente, porque 
é tão pertinente e importante falar 
sobre cultura?

A cultura deve estar sempre presente 
e não podemos esquecer-nos de onde 
vimos. Hoje em dia tudo é tecnologia, 
telemóveis, tabletes, computadores, 
aplicações, câmaras e tudo isto é muito 
bom e torna mais fácil a comunicação. 
Mas, por vezes esquecemo-nos que 
os nossos pais e avós não tinham 
esta forma de o fazer e também 
comunicavam e tinham muitas coisas 
que agora nos parecem estranhas, mas 
que fazem parte do nosso passado e 
se nos esquecemos do nosso passado, 
estamos perdidos.

Este projeto conta com visitas aos 
países envolvidos, já está definido o 
local do próximo encontro? 

É difícil dizer com certeza devido 
aos tempos instáveis que vivemos, 
mas temos planeado ir a França em 
dezembro, e em 2022 iremos realizar 
os três últimos encontros previstos 
em Itália, Turquia e Bulgária. Haverá 
sempre um concurso ao nível da 
escola, para saber quais os alunos 
que terão a oportunidade de ir visitar 
os países. O único equipamento que 
eles precisam é do seu smartphone 
e, devem falar obrigatoriamente em 
inglês. Deste modo é mais uma forma 
de melhorarem as suas capacidades 
linguísticas, enquanto desenvolvem 
aquela competência tão necessária nos 
dias de hoje e sempre, a competência 
social direta, estão a interagir 
diretamente sem recorrerem a outros 
meios de comunicação.

Em Portugal, como é feita a 
seleção dos alunos que têm esta 
oportunidade?

Não é fácil, porque todos querem ir! 
Mas, para selecionar os quatro alunos 
que vão participar no projeto, foi feito 
um concurso de vídeo, cujo tema são 
as danças internacionais, os alunos 
do 3º ciclo e Ensino Secundário das 
escolas Dom António Costa e Emídio 
Navarro foram convidados através de 
um concurso público que foi partilhado 
no nosso website e da ida às salas a 
fim de participarem no projeto. 
Posteriormente, o júri constituído 
pelos mais variados professores, 
nomeadamente os que fazem parte do 
projeto, selecionaram duas equipas 
e foram esses os selecionados que 
fizeram vídeos sobre dança, esse 
património cultural de cada um dos 
países.  
Em todas as reuniões que fizemos 
relativamente a cada país, os alunos 
foram convidados a trabalhar 
matemática, por exemplo, em Portugal 
decidimos que os jovens iam receber 
formação sobre Vídeo Educacional. 
Assim, os jovens com os seus 
telemóveis estão a criar filmes sobre 
património.
 
Qual é o património escolhido?

Deixamos à consideração dos jovens. 
As opções são variadas, pode ser: 
música, temos a colaboração de 
um professor de música da Turquia; 
azulejos, fomos a Azeitão onde 
puderam assistir à pintura de azulejos 
in loco, ver a montanha, ouvir a 
língua, esse património que todos 
carregamos e, neste evento teremos 
a oportunidade de ver estes quatro 
produtos. 
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Como é que surgiu a ideia de pedirem 
aos alunos para fazerem vídeos?

Na Emídio Navarro tivemos muito 
recentemente o projeto Movie que 
nos veio trazer muito know how neste 
campo educacional, houve até a 
oportunidade de professores, alunos 
e encarregados de educação fazerem 
formações neste contexto. Os projetos 
ERASMUS não devem esgotar-se 
ou limitar-se às datas em que estes 
decorrem, por isso, para dar sequência 
a este projeto e aproveitar muito 
do trabalho formativo que foi feito, 
decidimos continuar a apostar neste 
género de conteúdos.
   
Como é que os alunos estão 
organizados? 

Em quatro grupos e, em cada grupo 
existe um elemento de cada país 
participante, de modo a dar uma 
dimensão europeia muito mais 
rica. Na sessão de abertura tivemos 
connosco Isabel Santiago, professora 
responsável pelo Centro UNESCO na 
escola Emídio Navarro. A UNESCO 
foi uma presença constante ao 
longo deste projeto, os seus valores, 
o património é uma das partes 
fundamentais e que enriquece este 
trabalho. 
O primeiro encontro deste projeto 
foi em 2019, em Portugal, foi uma 
reunião entre professores para 
estabelecer as posteriores reuniões 
que iriamos ter com os nossos alunos. 
Depois, em 2020 veio a pandemia, 
o que interrompeu os encontros 
que tínhamos programado. Em 
outubro tivemos o nosso segundo 
encontro curiosamente também em 
Portugal. Para nós foi um orgulho 
conseguirmos reunir as condições 
mínimas e com todas as medidas de 
proteção necessárias, para termos a 
possibilidade de receber estes alunos 
e colegas. 

Professora Vesela, do seu ponto 
de vista, o que é mais valioso para 
os alunos ao participarem nesta 
experiência internacional?

Para mim, é a incrível relação que eles 
desenvolvem entre si mesmos, entre 
os colegas portugueses, espanhóis, 
franceses... é interessante ver que eles 
tentam falar, interagir, mesmo que a 
língua seja diferente.

E há muitas skills que eles 
podem desenvolver através dessa 
interação... 
Claro, claro! Quando estávamos ainda 
na Bulgária, os alunos vinham dizer- 
-me “Professora, falei com um colega 
francês, ou espanhol, ou português. 
Conheci-os e gostei imenso deles, é 
ótimo!” Este feedback é extremamente 
positivo e mostra o impacto do projeto 
na vida dos alunos.

Professora Nadia, quais as diferenças 
que consegue constatar no 
comportamento dos alunos entre a 
fase inicial do projeto e agora?
 
No princípio eles estavam receosos e 
agora não querem regressar a França! 
Este é um ótimo indicador.
 
Falando especificamente da realidade 
francesa, valorizar e apreciar outras 
culturas é uma fragilidade que deve 
ser colmatada?

Na nossa cidade temos muitas pessoas 
provenientes de países estrangeiros, 
e na nossa escola temos diferentes 
nacionalidades e, nós temos de ver 
esta realidade como uma oportunidade 
e aproveitar isso. Nas minhas aulas 
eu aproveito essa multiculturalidade, 
eu sou professora de design e 
estou sempre a utilizar elementos 
e questões de outras culturas para 
falar de arquitetura, design, linhas 

de pensamento. Aliás para entender 
as linhas das estruturas e do design 
é preciso conhecer e entender a 
história e o contexto social dos 
países respetivos. A realidade é que 
para ser um bom cidadão é preciso 
compreender as realidades dos países 
e das pessoas.

Professora Rosaria, enquanto 
professora o que é que estas 
iniciativas acrescentam 
profissionalmente?
 
Estas iniciativas deixam-me muito 
entusiasmada e acredito que os alunos 
precisam mais destas iniciativas do 
que estarem constantemente na sala 
de aula, aprendem muito mais através 
do contacto com outros colegas! 
Neste momento estou a preparar a 
deslocação para França e não sei 
como vou fazer, porque todos querem 
vir. A comunidade europeia deveria 
disponibilizar mais fundos para estas 
iniciativas e sei que os fundos vêm 
lentamente, mas acho que a educação 
deveria vir primeiro na lista de 
prioridades e, aqui incluem-se a arte e 
a cultura. Acho até que esta iniciativa 
deveria ser estendida a outros países 
que não são europeus... afinal vivemos 
numa era global e as competências 
que estamos aqui a trabalhar e a 
desenvolver são importantes para 
todos os cidadãos. O SOCHAH permite 
que os alunos percebam a importância 
de socializar, de aprender, de partilhar 
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ideias na prática, serem ativos no seu 
próprio processo de aprendizagem. 
Individualmente as vantagens são 
várias também, aqueles que são 
tímidos tornam-se mais extrovertidos, 
mais sociais, mais confiantes consigo 
próprios.

Professor Javier, o que ganham 
os professores pessoal e 
profissionalmente ao participar neste 
projeto? 

Ui, isto é uma mina! Há muito trabalho 
a ser feito, mas quando todos 
os coordenadores se organizam, 
distribuem tarefas, trocam ideias 
e pontos de vista, todos saímos a 
ganhar, especialmente o projeto. 
Os alunos ganham muito com este 
projeto, no meu caso que sou professor 
de inglês estar aqui é como ganhar o 
Gran Premio. É ter a oportunidade de 
colocar os meus alunos a colocarem na 
prática tudo aquilo que eu lhes ensino, 
a gramática, o vocabulário, etc. E ainda 
se relacionam com outras pessoas, 
conhecem a cultura de vários países 
e a experiência de andar de barco 
ou de avião pela primeira vez, como 
aconteceu com vários alunos. Cada 
mobilidade, cada aluno que contacta 
com outro é uma vitória e é a maior 
riqueza que se pode alcançar com este 
projeto.

Professora Vesela: “Com esta experiência, os alunos têm a oportunidade 
de melhorar o seu inglês, pôr em prática o que aprendem nas aulas. Mas 
também aprendem sobre as tradições dos países, o estilo de vida, a comida... 
e, tudo isto é muito importante para eles, enquanto cidadãos e também para 
nós enquanto professores que acompanhamos esta experiência.”

Professora Nadia: “Este é um projeto maravilhoso! Os alunos descobrem a 
cultura dos países que visitam, aperfeiçoam o inglês, enquanto contactam 
com a língua de cada país, e como é tão diferente do contacto que eles 
têm com outras culturas em França, esta acaba por ser uma experiência 
extremamente benéfica para eles.” 

Professora Rosaria: “Eu acho que este é um projeto extremamente útil 
para todos os participantes, pois ajuda-os a serem open minded através do 
conhecimento de diferentes estilos de vida e do contacto direto com diferentes 
nacionalidades, é totalmente diferente do que assistirem na televisão.”

Professora Filiz: “Os alunos aprendem valores como a solidariedade, 
a amizade, e ganham insights sobre como tornar o mundo um melhor 
lugar para viver. Nestes projetos os professores tentam transmitir estes 
ensinamentos de forma a que se tornem melhores cidadãos do mundo (world 
citizen) e com valores sociais e humanos. Enquanto professores sentimos 
muito orgulho na nossa participação e na dos nossos alunos.”

> Domenico Mougiapia, Itália 
O que aprendeste com este projeto?
Aprendi que cada pessoa é diferente, cada cultura é diferente à sua maneira. 
Nunca esquecerei os momentos divertidos que vivi.
 
O que aprendeste sobre a cultura portuguesa?
É única e diversificada. 

> Tiago, Portugal
Acho que este projeto vale muito a pena para quem quer conhecer culturas 
diferentes. Para quem não está habituado a um ambiente diversificado e 
multicultural acredito que os primeiros dias sejam um pouco difíceis, tal 
como aconteceu comigo. Mas, passado pouco tempo começamos a sentir-nos 
em família. 

O que sentiste que foi mais desafiante?
Tudo. Eu não estou habituado a estar com grupos muito grandes de pessoas, 
as culturas são totalmente diferentes é um choque grande, a forma como 
falam, reagem, mas é sem dúvida muito enriquecedor e uma lição para a vida.

> Ada Olçen, Turquia
Esta experiência fez-me sentir que acima de todas as culturas, raças, estilos 
de vida, somos todos humanos e isso é o mais importante. É mesmo incrível 
estar aqui, conheci pessoas muito queridas. A cultura portuguesa é really 
really beautiful, it’s really great. Toda a gente deve participar neste projeto, 
porque torna-nos mais humanos e com maior noção da nossa condição 
enquanto pessoas. 

> Ismail Ruiz Gomez, Espanha
A minha experiência neste projeto é muito positiva, lo pasamos bien e 
fazemos amigos. Agora tenho mais curiosidade por visitar outros países, 
conhecer outras culturas e quem sabe estudar noutros países.

O que dizem os professores...

O que dizem os alunos...
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ADN das Escolas: 
Entrevista a Luís Fernandes, diretor 
da Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos

A alma dos lugares serão 
sempre as pessoas. Por 
isso, quando as pessoas 
mudam, qual o impacto 
desta mudança nas 
Escolas? Novas ideias, 
novos objetivos, novas 
visões... Foi isso que 
a Mais Educativa foi 
descobrir ao entrevistar 
o novo diretor do 
Agrupamento de Escolas 
Prof. Reynaldo dos Santos, 
em Vila Franca de Xira.

Texto: Rita Coelho 
Fotos: cedidas pelo entrevistado

Depois de dois anos letivos sem 
precedentes em virtude da pandemia, 
de que forma a Escola Secundária 
Porf. Reynaldo dos Santos se 
preparou para este ano letivo, tendo 
em conta as consequências sociais, 
humanas e educativas das aulas a 
distância?

Em termos de aprendizagens, 
seguimos as normas da tutela e 
procurámos utilizar o máximo de 
meios que foram disponibilizados, 
nomeadamente através do Plano 
21/23. Em julho delineámos que, no 
início de ciclos iria haver um esforço 
extra, para colmatar as possíveis 
lacunas do período pandémico. Além 
disso, na gestão do crédito horário, 
procurámos gerir de forma a manter os 
apoios dos alunos.

Da vossa perspetiva houve muitas 
lacunas em virtude do período das 
aulas à distância?

Algumas, nomeadamente, no início 
dos ciclos foi onde se tornou mais 

evidente. Os colegas do 10º ano, 
do feedback que já conseguiram 
recolher, estão a sentir lacunas nas 
aprendizagens dos alunos e está a ser 
feito um esforço para as colmatar.
 
Este é o seu primeiro mandato 
enquanto diretor, quais as maiores 
dificuldades que encontrou ao 
assumir a direção?

Eu possivelmente tive uma situação 
privilegiada, enquanto diretor externo, 
ao chegar aqui, sem conhecer alguém, 
fui muito bem recebido e acolhido pela 
equipa que estava aqui e pela escola. 
Ao fazer a escolha do subdiretor, 
optámos por escolher alguém que 
conhece muito bem a escola e, 
assim, esta pessoa torna-se um braço 
direito conhecedor da realidade do 
Agrupamento, algo muito necessário 
para um diretor externo. Encontrei 
ainda uma escola muito predisposta a 
trabalhar, algo que é logo uma enorme 
mais valia.
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Ter assumido a direção de uma 
escola, depois de um período de aulas 
à distância, foi um desafio acrescido?

Foi um desafio acrescido! Este foi um 
projeto que eu abracei, pois já tenho 
alguns anos de carreira e faltava-me 
este desafio profissional. Achei que 
esta era uma boa oportunidade.

Entrevistámos o anterior presidente 
no decorrer do ano letivo anterior 
e em termos de oferta formativa, 
afirmou que a aposta nos cursos 
profissionais seria para continuar. 
Quais os novos cursos profissionais 
que gostaria de trazer para a sua 
escola? 

Nesta fase ainda estamos a ver. Já há 
vários anos que lecionamos os cursos 
profissionais na nossa escola e, este 
ano, no caso do curso de informática 
tivemos muita dificuldade na colocação 
do corpo docente. Um problema que 
é nacional, mas que representou uma 
dificuldade acrescida no começo 
deste ano letivo. A nossa escola tinha 
um quadro estável de docentes de 
informática, contudo, com o concurso 
deste ano, estes professores ficaram 
desprotegidos, restando apenas dois 
professores. O que nos levou a pensar 
em apostar noutras áreas de formação 
profissional, mas a informática terá 
de manter-se para fazer face às 
necessidades. 
  
Esta é uma escola muito ativa e 
dinâmica em termos de projetos em 
vários domínios, nomeadamente ao 
nível dos direitos humanos. Qual a 
importância para a formação integral 
dos jovens participarem nestes 
projetos? 

É precisamente formarem-se 
enquanto cidadãos, esta era uma 
preocupação que já vinha de direções 
anteriores. Esta é a imagem do nosso 
agrupamento: formar cidadãos, 
enquanto pessoas e profissionais e, 
transmitir-lhes os valores que são 
a base de qualquer ser humano. 
Ao participarem nestes projetos, 
os jovens adquirem o sentido de 
responsabilidade que é fundamental 
e educação para a cidadania que 
são dois pilares que sustentam 
cada pessoa e cada projeto que 
dinamizamos e, aos quais damos 
máxima relevância. O nosso objetivo 
é que eles sejam bem formados 
académica e pessoalmente. 

E para a vossa Escola e o seu corpo 
docente, qual a mais valia deste 
dinamismo?

O próprio sentido de pertença. 
Algo que já se sente muito neste 
agrupamento, os docentes sentem 
que pertencem ao agrupamento. São 
sempre eles o motor que move as 
escolas e angariam novos docentes 
para estes projetos e para dinamizar 
novos projetos.

Há algum projeto que esteja ou que 
virá a decorrer este ano letivo que 
queira destacar? 

Vamos arrancar com o eco escolas, 
este é um dos novos projetos. De resto, 
os que tínhamos mantêm-se de um 
modo geral.

Este é o seu primeiro mandato 
enquanto diretor, o que espera 
alcançar? 
Espero alcançar o maior êxito em 
termos pedagógicos, para os alunos 
do Agrupamento, e em termos de 
satisfação profissional para os 
professores que aqui trabalham. 
São estes os três eixos que me 
desafiam e para os quais direciono 
o meu trabalho. Procuro ter o meu 
corpo docente motivado, porque só 
assim conseguirei que os docentes 
façam um bom trabalho, em termos 
pedagógicos e que contribuam para 
o sucesso educativo dos alunos e 
consequentemente do Agrupamento. 
 
Para este ano letivo, o que gostava de 
implementar e dinamizar?

Tenho algumas ideias para 
implementar no decorrer deste 
mandato, nomeadamente, obter uma 
participação elevada na maioria das 
atividades da escola. Do feedback 
que me tem chegado há ainda uma 
dificuldade que é comunicar para o 
exterior as atividades que acontecem 
dentro da escola, a comunicação com 
o exterior deve ser melhorada para 
ser mais eficaz e, consequentemente, 
para conseguir levar para o exterior 
o que se realiza e concretiza dentro 
da escola. Fazem-se coisas muito 
boas que nem sempre têm a devida 
visibilidade exterior, é preciso projetar, 
especialmente no meio, o que se faz na 
escola.  

Quais são os maiores desafios para 
um diretor de uma escola atualmente, 
no século XXI?

A gestão de conflitos é um enorme 
desafio tanto para professores como 
para diretores. E, no que diz respeito à 
direção da escola, fazer uma liderança 
racional é um outro desafio, tentar 
ouvir e decidir racionalmente. Não 
podemos esquecer que os diretores 
são sempre professores e serão 
sempre, mas neste período estamos 
aqui com uma função específica, se 
não seriamos um gestor qualquer.

O que gostaria que um aluno que 
saísse desta Escola dissesse sobre a 
sua passagem por aqui?

Gostaria que ele/a identificasse a 
sua escola como a sua escola e, como 
algo que contribuiu positivamente 
para a sua formação académica e 
pessoalmente.

Esta é a imagem do 
nosso agrupamento: 

formar cidadãos, 
enquanto pessoas 
e profissionais e, 
transmitir-lhes os 
valores que são a 

base de qualquer ser 
humano. 
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João de Barros
Uma Escola localizada na margem sul do Tejo com os olhos postos no 
futuro! Foi deste modo que conhecemos o Agrupamento de Escolas 
João de Barros pela voz do diretor, o Dr. António Carvalho, com quem 
estivemos à conversa e conhecemos a escola sede do Agrupamento e 
os seus alunos. Vem connosco até à margem sul do Tejo!

Texto e Fotos: Rita Coelho

A figura principal do vosso logotipo é 
o Flamingo, uma ave que se desloca 
em bandos numerosos, o que 
transmite a ideia de união. Quais são 
os principais adjetivos que definem 
este Agrupamento?

O logotipo tem uma história curiosa! 
Este nasceu na altura em que foi criado 
este Agrupamento e consultámos a 
comunidade para decidir qual seria 
o símbolo deste Agrupamento. Para 
isso abrimos um concurso público, 
o que foi curioso foi obter logo 90 
respostas entre alunos, professores 
e encarregados de educação, o que 
superou as nossas expetativas. 
Acabámos por optar por um 
logotipo desenhado e criado por um 
encarregado de educação. Este tem 
como figura principal uma das aves 
que caracteriza o nosso sapal e outras 
quatro que representam as outras 
escolas do Agrupamento. 

Há uma escola sede, mas há mais 
escolas que funcionam como um 
ecossistema que equilibram o todo e 
que nos fazem ir mais longe, portanto, 
sem dúvida que a união é o que melhor 
caracteriza o nosso Agrupamento. 
A nossa escola foi durante muito 
tempo uma comunidade mais ou 
menos homogénea, mas faltava- 
-nos a dimensão das artes. Quando 
integrámos as artes na nossa escola 
começámos a receber alunos com 
uma postura, um pensamento e uma 
forma de se apresentarem perante 
a vida diferentes. Hoje em dia é 
muito interessante caminhar pelos 
corredores da escola e ver alunos 
com formas distintas de se vestir, 
pentear, comportar, e esta é uma 
diferença que nos acrescenta e nos 
completa enquanto Agrupamento. 
O nosso Agrupamento é constituído 
por cinco escolas que apostam em 
aprendizagens distintas, projetos 

distintos, métodos de aprendizagem 
distintos, contudo há elementos que 
nos unem e que nos definem enquanto 
Agrupamento.

Qual a herança da figura de João 
de Barros, patrono desta Escola no 
Agrupamento atualmente?

Já fizemos um esforço junto da 
comunidade para ensinar e transmitir 
os ideais e a história do nosso João 
de Barros, uma vez que há mais do 
que um, mas efetivamente não há 
esse apego à figura do patrono. Os 
professores têm noção da importância 
da sua figura para a história do país, 
nomeadamente no que diz respeito 
à educação, contudo não é algo 
marcante. Procuramos seguir a lógica 
transformadora do Homem do Futuro, 
tal como o João de Barros pensava. É 
essa luta que justifica a existência da 
escola pública. 

ADN da Escola 
Secundária
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Como é que a escola procura 
transmitir os seus valores e essência 
aos seus alunos?

Há aquela parte que temos obrigação 
de cumprir e fazer cumprir, os 
documentos estruturantes. Mas, 
a minha aposta e a de quem aqui 
trabalha é, no dia a dia, tratarmo-nos 
cordialmente e criar uma proximidade 
entre a comunidade e, isso passa por 
cumprimentar-nos uns aos outros, 
quando nos cruzamos, estarmos 
atentos, cuidarmos dos espaços 
comuns. As pequenas coisas que 
fazem a diferença e se refletem 
também no dia a dia, na forma como 
tudo funciona, é a união que faz a 
força e, sem dúvida que, a força deste 
Agrupamento provém da união da 
nossa comunidade.

Na preparação deste ano letivo, o que 
foi prioritário para a direção e corpo 
docente recuperarem em virtude do 
período de confinamento e aulas à 
distância?

Há um conjunto de aprendizagens 
que não se fizeram e que será 
importante recuperar, para isso 
existe um documento criado para 
este efeito e que está a ser seguido. 
Nós, enquanto Agrupamento, o que 
procurámos fazer foi perceber desse 
conjunto, quais as aprendizagens que 
eram prioritárias e essenciais, porque 
os nossos currículos são realmente 
extensos e complexos, portanto 
essa seleção não foi fácil, mas foi 
necessária porque são aprendizagens 
estruturais para os nossos alunos. 
Não queremos transformar um 
processo de aprendizagem que deve 
ser individual, num processo em 
massa, por isso houve uma atenção 
especial em recuperar determinadas 
aprendizagens. Claro que tivemos 
particular atenção à saúde mental dos 
jovens que tiveram demasiado tempo 
privados de socializar e conviver uns 
com os outros, o que nestas idades 
causa alterações no processo de 
construção do individuo. Para além de 
tudo o que já mencionei, constituímos 
um grupo de trabalho, em conjunto 
com um professor que tem maior 
facilidade em interagir com os alunos 
que solicitassem apoio. 

Quais são os projetos que foram 
interrompidos em virtude da 
pandemia e que este ano letivo serão 
retomados?

Praticamente todos os projetos 
foram interrompidos, os que não 
foram sofreram fortes alterações. O 
nosso Agrupamento aposta em áreas 
como o Teatro desde o 1º ciclo até ao 
Secundário, porque o teatro é uma 
arte integradora, engloba áreas como 
a leitura, a oralidade, a exposição, a 
empatia... Esta aposta foi crescendo 
com o tempo e cresceu de tal modo 
que grande parte dos nossos ex-
alunos fazem parte de companhias 
de teatro locais e até nacionais. Esta 
era uma aposta essencialmente 
para alimentar vocações, mas com 
o tempo começámos a generalizar 
e dar oportunidade a todos de se 
encontrarem no teatro. Temos também 
projetos no âmbito das ciências, das 
línguas e do acolhimento de alunos 
estrangeiros. Este último projeto é 
bastante enriquecedor, pois temos 
a oportunidade de contactar com 

culturas e realidades de outros países 
dentro da nossa escola, em termos 
humanos este projeto tem uma riqueza 
imensurável.

Para si, enquanto diretor no decorrer 
deste ano letivo, qual é o principal 
objetivo para alcançar?

O nosso principal objetivo é através 
de ferramentas digitais conseguirmos 
libertar os professores de atividades 
rotineiras, e colocar pais e alunos no 
centro do processo de aprendizagem. 
Durante o período de confinamento 
aprendemos muito, neste momento 
não é possível olhar para a escola da 
mesma forma, quer seja em termos 
pedagógicos ou organizacionais. 
No modelo que tínhamos antes do 
confinamento, o aluno estava no centro 
da nossa atenção, mas não estava 
no centro do processo de ensino-
-aprendizagem. Algo que nos parecia 
impossível há anos, neste momento 
percebemos que não é impossível.      
No período de aulas à distância 
os alunos tornaram-se ativos e o 
elemento central do seu processo 
de aprendizagem, algo que é muito 
mais benéfico para os alunos. Por 
isso, o que estamos a fazer neste 
momento é fazer com que esse 
modelo de aprendizagem, seja o 
modelo estruturante de um novo 
processo de ensino-aprendizagem 
presencial, ou seja, estamos a mudar 
o nosso modelo pedagógico. Tal 
como acontecia durante o período 
de aulas a distância, os professores 
estão semanalmente a informar os 
pais sobre o plano de trabalho dos 
seus educandos e, posteriormente, os 
encarregados de educação recebem 
feedback se os alunos cumpriram ou 
não o plano de trabalho. Assim, alunos 
e encarregados de educação que são 
corresponsáveis da aprendizagem 
dos seus educandos, são informados 
previamente sobre o que vai ser 
lecionado e, isto dá-lhes tempo para se 
prepararem previamente e, quando a 
matéria é lecionada em aula, os alunos 
só precisam de esclarecer dúvidas 
junto dos professores, porque todo o 
processo já foi feito por eles. Este é um 
método de aprendizagem seguido por 
alunos muito bem-sucedidos, em que o 
aluno está no centro do processo.  

Como é que gostava que um aluno 
que sai desta Escola descrevesse e 
relembrasse a sua passagem?  
 
Gostava que ele relembrasse esta fase 
como um período feliz.
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ADN das Escolas:
Agrupamento de Escolas Ruy Belo

Uma Escola que se 
distingue pela transmissão 
de valores que derrubam 
os muros da escola. Assim 
se define o Agrupamento 
de Escolas Ruy Belo. 
Estivemos à conversa 
com a diretora Nancy 
Gaudêncio que nos abriu 
as portas da sua Escola e 
nos transmitiu a essência 
deste Agrupamento 
em que se valoriza a 
individualidade em prol do 
todo. 
Texto: Rita Coelho 
Fotos: Rita Coelho/ Cedidas pelo entrevistado

Esta rubrica intitula-se de “ADN das 
Escolas”, precisamente para darmos 
a conhecer aos nossos leitores os 
pilares e valores que caracterizam e 
distinguem cada escola. Como define 
o Agrupamento de Escolas Ruy Belo e 
o que distingue este agrupamento de 
qualquer outro?

Distingo este Agrupamento pela 
evolução que tem tido nos últimos 
cerca de dez anos, através do 
reconhecimento dos excelentes 
profissionais que nele trabalham. 
Não o digo por ser eu a líder, mas a 
minha forma de liderar e de colaborar 
é dar oportunidade a que todos sejam 
eles, alunos, professores, assistentes 
operacionais técnicos, que sintam 
que dentro da sua área também são 
líderes. Todos têm a sua importância 
dentro da sua área de ação. Assim, 
constrói-se passo a passo, uma forma 

do Agrupamento ser visto de uma 
forma ímpar, distinta e integrado nesta 
oportunidade. Esta é a minha visão 
daquilo que nos valoriza enquanto uma 
instituição diferente.

Enquanto diretora, quais são os 
valores que considera transmitir 
às pessoas que trabalham nesta 
instituição?

Liberdade de expressão e 
comunicação. Através da comunicação 
as pessoas podem transmitir os seus 
conhecimentos, os seus próprios 
valores, aquilo em que acreditam e 
acrescentar a quem as escuta. Para 
haver esta liberdade de comunicar é 
fundamental que as pessoas sintam 
que são valorizadas, que têm uma voz 
e, que têm a liberdade de se exprimir 
e partilhar as suas opiniões. Nas 
reuniões, eu dou sempre liberdade e 
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ADN das Escolas:
Agrupamento de Escolas Ruy Belo

oportunidade para os outros falarem, 
claro que as reuniões demoram o 
dobro do tempo, mas é importante 
que todos colaborem. Não é por acaso 
que o lema do nosso projeto educativo 
é “Uma escola de todos para todos” 
portanto, não sou a única que devo 
ter oportunidade e voz, são todos 
os elementos que fazem parte desta 
Escola.
 
Quais são as atividades ou hábitos 
que fazem parte do ADN desta Escola, 
que foram interrompidos em virtude 
das aulas à distância e que este ano 
letivo serão retomados?

Em virtude da pandemia, a sociedade 
mudou muito, e obrigou as escolas a 
olharem as famílias e as comunidades 
de uma outra forma. O facto de os 
professores darem aulas com os 
alunos nas suas casas, em conjunto 
com as suas famílias, permite que 
se olhe para o aluno com uma maior 
individualidade, e se aposte numa 
educação mais individualizada, dentro 
das limitações das escolas. Não 
estamos formatados, precisamos de 
pensar em ferramentas para repensar 
a nossa forma de estar enquanto 
profissionais educativos. Podemos 
e devemos apostar em projetos 
direcionados para as comunidades 
e para as famílias com os pilares da 
solidariedade e da colaboração.

Quais são as dificuldades que sente 
enquanto diretora e, por outro 
lado, quais as dificuldades que o 
Agrupamento enfrenta?

A dificuldade enquanto diretora é 
equilibrar as duas facetas que se 

PUB

Acreditamos que 
ler mais abre a 

nossa imaginação e 
permite-nos ser mais 

conhecedores do 
mundo que nos rodeia 
e compreender. Ler é 

um ato de cidadania e 
de liberdade.
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têm de ter enquanto diretora. Uma 
das facetas é a de aplicação de 
normativas, regras e seguir tudo o 
que está estipulado e que deve ser 
feito e cumprido, a outra, é não poder 
olhar apenas a números e, saber que 
estamos a trabalhar com pessoas e 
para pessoas não a fabricá-las. 
Não é fácil, porque temos superiores, a 
tutela, a quem temos de prestar contas 
e a questão é que estes dois lados 
têm de se unir num ponto que, muitas 
vezes, não se encontra. Em termos 
de Agrupamento, esta é uma escola 
que trabalha para a excelência. Temos 
excelentes profissionais, procuramos 
ter excelentes profissionais e 
incutimos esta forma de percecionar 
a escola em quem chega. Procuramos 
promover salas de aula com excelentes 
condições, salas de estudo, vinda 
de pais à escola... Mas, é preciso ter 
meios e condições para cumprir estas 
intenções. O conforto do local onde 
estamos a trabalhar ou a estudar 
contribui muito para o sucesso das 
nossas aprendizagens e do nosso 
trabalho. Ultimamente, através da 
intervenção e preocupação da Câmara 
Municipal de Sintra e da nossa 
constante atenção e comunicação 
com esta entidade, temos tido várias 
melhorias neste aspeto. 

Quais os projetos já concretizados 
pela escola que gostaria de destacar? 
Há prémios ou distinções que queira 
assinalar?

Neste momento temos a nossa 
Biblioteca Escolar que tem 
tido um forte investimento por 
parte, especialmente, da nossa 
coordenadora, a professora Teresa 
Sobral, que é um dos pilares daquilo a 
que eu chamo ser líder no seu espaço. 
A professora Teresa está sempre 
atenta a tudo o que diz respeito a 
projetos e trabalha diretamente com a 
Rede de Bibliotecas Escolares. Temos 
dado, nos últimos anos, particular 
destaque à leitura que, para nós, é 
um dos pilares de uma pessoa na 
sociedade. Dinamizamos o projeto 
10 Minutos a Ler, uma iniciativa do 
Plano Nacional de Leitura, e por 
termos tido um professor que foi líder 
na forma como foi dinamizado este 
projeto, o Agrupamento foi galardoado 
com o Prémio de Agrupamento Ler 
Mais. Posteriormente pudemos 
candidatar-nos a um concurso do 
Plano Nacional da Leitura 21/27, 
em que nos foi atribuído um valor 
monetário para adquirir material para 
a nossa biblioteca. Este projeto de 

comunicação da leitura teve muito 
sucesso e tem alguém a impulsioná-
-lo, e por isso, este ano decidimos ir 
um pouco mais além e, em vez de uma 
vez por semana, os alunos pararem 10 
minutos para ler seja revistas, jornais, 
documentos ou livros, agora todos os 
dias os alunos param 10 minutos para 
ler. Até ao final do ano vamos avaliar a 
mudança que esta alteração vai ter nos 
alunos. Acreditamos que ler mais, abre 
a nossa imaginação e permite-nos ser 
mais conhecedores do mundo que nos 
rodeia e compreender. Ler é um ato de 
cidadania e de liberdade. A verdade 
é que temos sempre vários projetos 
a decorrer e não há tempo para 
comunicar e promover o que se faz na 
escola. Deveríamos ter uma equipa 
de marketing para conseguirmos 
transmitir para a comunidade tudo o 
que se dinamiza na escola, mas não 
é possível. Sempre que termina um 
projeto, já temos outro a começar.
 
Qual é o principal objetivo da vossa 
escola para este ano letivo?

É conseguirmos voltar à normalidade 
sem medos, professores, alunos e as 
suas famílias. Estamos neste momento 
a fazer um trabalho muito incisivo para 
trazer as famílias à escola. Nós temos 
famílias desligadas da escola, famílias 
interessadas e famílias que têm 
conhecimento do que se faz, mas não 
se envolvem, por isso, neste momento, 
estamos a tentar trabalhar com as 
famílias para que se envolvam. Temos 
o apoio de quatro técnicos que vão a 
casa dos alunos, porque há famílias 
que precisam de orientação. Uma vez 
mais a biblioteca que é, sem dúvida, 
um dos pilares do nosso Agrupamento, 
tem um projeto, com cerca de dez 

anos, que se chama “Pais à conversa”. 
Nestes momentos em que os pais se 
dirigem à escola para conversarem uns 
com os outros e com um professor, têm 
a oportunidade de abordar temas que 
os preocupam, e partilharem medos, 
angústias, receios que, muitas vezes, 
são comuns entre estas famílias por 
estarem a passar pela mesma situação. 
É uma forma de nós conseguirmos 
ajudar as famílias e estreitar a relação 
entre pais e a escola. Entendemos 
que para podermos educar e ajudar é 
preciso ouvir e, este projeto tem tido 
muitos frutos. Por isso, mesmo com a 
pandemia não páramos e transitamos 
estes momentos, que acontecem 
mensalmente, para o digital.
 
Quais os valores que considera 
fundamentais serem transmitidos aos 
alunos?

Acima de tudo, solidariedade. O 
mundo em que hoje vivemos é muito 
egoísta, no recreio muitas crianças 
são excluídas por serem diferentes. 
A solidariedade e companheirismo 
que os alunos devem ter ultrapassam 
os muros da escola, eles devem ser 
solidários na sua vida, num contexto 
geral. Esta é uma preocupação minha 
e, eu gostava realmente que todos os 
alunos que saem da Ruy Belo vissem 
de uma forma diferente o mundo. 
Não é apenas ver alguém com fome e 
oferecer alimentos, é dar um abraço 
a quem está sozinho, é incluir uma 
pessoa que é excluída. O tipo de 
ajuda não é o mais importante, é ter 
empatia para com o outro. O nosso 
Agrupamento tem tido esta atenção, 
aqui há um clima de boas vindas e 
de apoio muito forte. Quem sai desta 
escola, sai com muitas saudades. Nós 
precisamos de todos, vivemos numa 
comunidade. 
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A DECOJovem é um projeto da 
DECO - Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor 
criado a pensar nos jovens 
consumidores

Desafiamos-te a seres o próximo Chef!
O Green Chef está de volta
Nos últimos anos o desperdício alimentar tem atingido valores alarmantes. Anualmente, à escala 
global, são desperdiçados 1.6 biliões de toneladas de alimentos1, e, em Portugal, a situação não é 
menos grave.
Um milhão de toneladas é o valor correspondente ao desperdício alimentar da população 
portuguesa. Apesar de este valor não ser inteiramente da responsabilidade do consumidor, 
existem sempre pequenas mudanças que todos podem adotar para fazer uma grande diferença.

Baseado nesta problemática, surge 
o desafio Green Chef que incentiva 
os jovens a terem um papel ativo no 
combate ao desperdício alimentar.

Qual é o objetivo deste desafio?

- Equipas de três elementos
- Elaborar um vídeo com a confeção de 
uma receita criativa e #semdesperdício

O que se pode utilizar?

-Sobras de refeições anteriores 
promovendo-se assim o gosto pelo 
reaproveitamento dos alimentos
-Uma pitada de Criatividade: a fruta 
demasiado madura, o pão que está 
rijo, as raízes e folhas dos vegetais, as 
cascas… resta dar asas à imaginação 
para as variadas possibilidades de 
aproveitar estes alimentos

Quem pode participar?

Todos os alunos do Ensino Básico, 
Ensino Secundário e Profissional.
As inscrições deverão ser feitas pelo 
docente responsável pela equipa 
através da Área do professor e 
encontram-se abertas até dia 17 de 
dezembro de 2021.

A regulamentação do desafio pode ser 
consultada no site da Deco Jovem.
Os vídeos vencedores serão premiados!

Esta é a nossa receita para combater 
o desperdício qual é a tua? 

Faz um vídeo com a tua equipa a 
colocar as mãos nas sobras 

e elaborar uma receita 
#semdesperdício

O desafio está lançado…

Texto e Fotos: Deco Jovem
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Guia de viagens
para entrares com

Atingir a maioridade significa uma 
maior liberdade, mas é também uma 
maior responsabilidade enquanto 
adulto. Tens 18 anos e não te apetece 
nada passar o fim de ano com a tua 
família? Pois bem, se conseguires 
convencer os teus pais a ires com um 
grupo de amigos passar o fim 
de semana fora na passagem de ano, 
damos-te três sugestões de destinos 
em Portugal. Fizemos o trabalho 
de casa e preparamos um roteiro 
para poderes planear estes dias 
de “liberdade” e aproveitar um fim 
de semana fora para celebrar 
o Ano Novo.

Tem em conta que o melhor é 
planeares a viagem com alguma 
antecedência para conseguires um 
preço “mais em conta”. Outro aspeto 
importante é que os preços variam 
muito e de hoje para amanhã mudam.

PARA OS QUE AINDA NÃO 
ATINGIRAM A MAIORIDADE

Não tens 18 anos, mas já queres 
passar o Ano Novo fora 
de casa? Até tiveste boas notas e 
achas que mereces? Se respondeste 
sim, só falta convenceres os teus pais. 
Se eles te derem um voto de confiança 
e te deixarem passar a passagem 
de ano com @s teus/tuas amig@s, 
tem atenção aos excessos e à tua 
segurança, mas diverte-te!

À data deste artigo ainda não tinha 
sido divulgada a programação 
de festas em vários municípios 
portugueses. Mas se és da Guarda, 
Covilhã, Aveiro, Coimbra, Leiria, 
Lisboa, Porto, Madeira, Açores, não 
te preocupes. Haverá, dentro das 
restrições impostas pela Covid-19, 
fogo de artifício e música nas 
diferentes zonas destas regiões. 

É só estares atent@ e, claro, 
convenceres os teus pais que mereces 
passar o último dia de 2021 com @s 
teus/tuas amig@s. 

Texto: Fernanda Reis Fotos: Adobe Stock 

É uma das cidades mais conhecidas da Costa Algarvia, no litoral Sul de Portugal. 
Aqui não faltam praias, muitas rodeadas por falésias. Um autêntico cenário 
paradisíaco. Não se conhecem as origens de Albufeira, mas acredita-se que 
na era pré-histórica a região era já povoada. A origem do nome desta cidade 
algarvia provém da denominação árabe “Al-buhera”, que significa “castelo do 
mar”. Por norma, a Praia dos Pescadores é o ponto de encontro para concertos e 
fogo de artifício na noite de passagem de ano. 

Como chegar?

De Lisboa, podes apanhar o autocarro. O bilhete normal, com desconto jovem, 
custa a partir de 17€ na Rede Expressos, mas se comprares com alguns dias 
de antecedência, consegues preços a partir de 5€. Na empresa de transportes 
Flixbus, consegues bilhetes a partir de 14,99€. De comboio, através da CP, 
encontras preços a partir de 9€. Se no teu grupo de amigos tens alguém com 
carta de condução, podem ir de carro. O trajeto mais rápido entre a capital 
portuguesa e Albufeira é pouco mais de 250 quilómetros, com um percurso de 
cerca de 2 horas e meia. Do Porto, os bilhetes de autocarro começam nos 27€. De 
comboio pode ficar mais barato. Os bilhetes na CP têm um custo a partir de 18€. 
Tem em atenção que a estação de comboios fica a cerca de dez minutos de carro 
do centro de Albufeira. 

Albufeira, 
porque não? 1 
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O que fazer?

Em Albufeira não falta o que fazer. Se tiveres a sorte de ter um 
fim de semana com sol, aproveita para conheceres as belas 
praias da costa algarvia. São tantas que o difícil é mesmo 
escolher. Damos algumas sugestões: Praia dos Pescadores, 
Praia da Falésia, Praia da Oura, Praia da Coelha e Praia São 
Rafael. Se não te apetece praia nesta altura do ano, podes 
sempre explorar a cidade. Aconselhamos a ida ao Miradouro 
do Pau da Bandeira, ao Elevador e Miradouro do Peneco e a 
Torre do Relógio. À noite ou de dia, podes também aproveitar 
para ir até à Rua 5 de Outubro, no Centro histórico, ou como é 
conhecida “Cidade Velha”, onde não faltam cafés, restaurantes 
e lojas regionais.

Em Albufeira não faltam opções de restaurantes. Se és fã 
de comida italiana, podes ir ao “Italian Republic Albufeira”, 
com preços bastante em conta. Podes comer pizas, massas, 
saladas e risotos. O “Rusty’co Bar e Restaurante” venceu o 
prémio “Traveller’s Choice” e, a um preço em conta, podes 
comer hambúrgueres ou wraps, com opção vegetariana. Se te 
apetece comida portuguesa, aconselhamos o restaurante “O 
Zuca”, com comida mediterrânea a preços acessíveis. 

Onde comer?

Cerro Mar Atlântico & Cerro Mar Garden
Podes ficar duas noites num apartamento com dois quartos, 
com capacidade para cinco pessoas. Fica a 500 metros da 
praia, com preços a partir de 70€. 

Apartamentos Flor da Laranja
Este alojamento fica um pouco mais longe da praia, a dois 
quilómetros de distância, mas o preço é mais acessível. É um 
apartamento com dois quartos com capacidade para cinco 
pessoas. Aqui o preço de duas noites começa nos 46€ por 
pessoa.

Airbnb, condomínio na Marina de Albufeira
Esta opção foi a mais barata que encontramos. É uma casa 
inteira num condomínio com dois quartos, localizada na 
Marina de Albufeira. Tem capacidade para cinco pessoas e 
duas noites custam a partir de 38€ por pessoa.

Onde dormir?

em Portugal
o pé direito em

1 

2 

3 
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Braga tem várias especialidades gastronómicas. Experimenta 
o Bacalhau à Braga, o cabrito assado e o Pudim Abade de 
Priscos. Leva os teus amigos ao restaurante O Jacó, com 
preços acessíveis e onde podes experimentar as iguarias do 
Minho. A Tasquinha do Fujacal também é uma ótima opção 
para provar as especialidades bracarenses. O restaurante 
São Frutuoso é um pouco mais caro, mas aqui podes 
experimentar as famosas papas de sarrabulho, oriundas da 
região do Minho. 

Onde comer?

Liber Guest House 
Localizado a poucos metros do centro de Braga, na Avenida da 
Liberdade, podem ficar num quarto familiar com capacidade 
para cinco pessoas. O preço de duas noites fica a partir de 
23€ por pessoa.

Residencial Centro Comercial Avenida Bragashopping
É uma casa de hóspedes com preços acessíveis, situada na 
Avenida Central. Duas noites num quarto com cinco camas fica 
a partir de 30€ por pessoa.

Airbnb, Vintage Apartment 
Está situado a cerca de dez minutos do centro da cidade e 
a cinco minutos do Santuário Bom Jesus do Monte. É um 
apartamento com três quartos e onde podem dormir cinco 
pessoas. Duas noites têm um custo a partir de 33€ por 
pessoa.

Onde dormir?

A “Bracara Augusta”2 
Se preferes passar a Véspera de Ano Novo no norte de 
Portugal, também temos essa opção. Braga é uma das 
cidades mais antigas do país. Foi construída há mais de dois 
mil anos, quando foi fundada pelos romanos e denominada 
de “Bracara Augusta” em homenagem ao imperador César 
Augusto. Braga respira história, rodeada por monumentos 
e igrejas. Na passagem de ano, não falta festa nas ruas, 
música e fogo de artifício. 

Como chegar?

De Lisboa, podes apanhar o autocarro. Na Rede Expressos, 
se comprares com alguma antecedência, consegues 
preços entre os 5€ e os 8€. Se não conseguires comprar 
com antecedência, o bilhete Jovem custa cerca de 20€. Na 
Flixbus, consegues bilhetes a partir de 20€. De comboio, 
através da CP, encontras preços a partir de 10€. Do Porto, os 
bilhetes de autocarro começam nos 5€ na Rede Expressos e 
na Flixbus podes comprar bilhete a partir de 3€. De comboio, 
tens bilhetes a partir de 4€.

O que fazer?

Se não conheces a cidade, aproveita para visitares tudo o 
que conseguires com os teus amigos. Podem ir à Avenida 
Central e, já que lá estão, deem um salto à Rua do Souto, 
a principal rua de comércio da cidade, onde se situa a 
Brasileira, um dos cafés históricos de Braga. Podem ir à Sé 
Catedral e, se gostarem de andar, podem subir ao Santuário 
do Bom Jesus, um dos locais mais visitados da cidade. 
Igrejas e museus não faltam nesta cidade nortenha. Se 
tiveres tempo apreciem um pouco da cultura portuguesa. 
Se gostarem de futebol, podem ir ao Estádio Municipal de 
Braga.
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Nazaré 
na companhia d@s teus/tuas amig@s3 

No litoral de Portugal, distrito de Leiria, encontramos a vila 
mundialmente famosa pelas ondas gigantes, que podem 
ultrapassar os 30 metros de altura. Mas a Nazaré é muito 
mais do que isso. Aproveita o fim de semana de fim de ano 
com @s teus/tuas amig@s em terras de gentes do mar. 

Como chegar?

Podes apanhar o autocarro em Lisboa, que fica a 3h30 de 
viagem de autocarro. Os bilhetes variam entre os 3€ e os 
20€ ida e volta. Do Porto, podes ir de autocarro, sendo que 
o tempo varia consoante o horário. São cerca de 3 horas de 
distância e os preços têm o valor entre 5€ e 20€, com ida e 
volta.

O que fazer?

Há muito para visitar na Nazaré. Podes começar pela Praia 
do Norte, onde em 2017 o brasileiro Rodrigo Koxe superou 
o recorde mundial ao surfar uma onda de mais de 24 metros 
de altura, superando o norte-americano Garret McNamara. 
Aproveita o ambiente tranquilo que o mar transmite, 
sugerimos a Praia da Nazaré com uma extensa faixa areal. 
Ainda deves ter tempo para passar no Farol da Nazaré, 
situado no alto do morro, com a melhor vista sobre a cidade.
Esta vila portuguesa não é só feita de praias. Vai conhecer 
o largo da Nossa Senhora da Nazaré, no alto da montanha, 
mais conhecido como “Sítio da Nazaré” ou ir até ao 
Miradouro do Subero, com vista para a Ermida da Memória.

Podes comer no restaurante “Maria do Mar”, com preços para 
todas as carteiras. Há peixe grelhado por 11€ ou caldeirada 
de peixe para duas pessoas por 22€. Se te apetecer marisco, 
vai até à “Marisqueira O Casalinho”, em plena praça principal 
da Nazaré, que tem ementas especiais para grupos, para 
poderes aproveitar um jantar especial com os teus amigos 
antes das batidas das doze badaladas. Se não te apetecer 
peixe e quiseres uma refeição mais barata, podes sempre ir 
até à marginal da Nazaré, onde vais encontrar a Tabernassa, 
um restaurante dedicado sobretudo aos amantes da carne. 
Podes comer frango frito ou assado por 12,5€ ou um 
hambúrguer no pão pelo mesmo preço.

Onde comer?

Hotel Oceano
Localizado no centro da cidade e à beira-mar. Dois quartos 
triplos com capacidade para seis pessoas custam a partir de 
96€ cada um.

Bungalow Ohai Vip +
Através do Airbnb, a Mais Educativa encontrou este 
alojamento, com um preço bastante em conta. Com 
capacidade para um grupo de seis amigos, o preço começa 
nos 70€ por pessoa.

Paz & Amor Guest House
Se não te importares de dividir o quarto com o teu grupo de 
amig@s, esta é uma ótima sugestão para poupar uns euros. 
Consegues preços a partir dos 45€ por pessoa para um quarto 
com seis camas beliche.

Nazaré é um ótimo destino para festejares a passagem do Ano 
Novo. A Câmara Municipal da cidade já divulgou que, se não 
houver restrições em relação à Covid-19, o fim do ano 2021 vai 
ser celebrado com um concerto e músicas dos anos 80, junto à 
praia com direito a fogo de artifício.

Onde dormir?
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da cultura em 2022?

O que podemos
esperar

TEATRO
Paranormal  

 Teatro Sá da Bandeira, Porto 
7 janeiro a 20 fevereiro

A Peça Que Dá Para o Torto 
2ª Temporada. 

 Coliseu do Porto 
13 a 15 janeiro

O Cão Que Vem de Tão-Tão Longe  
 Centro Cultural de Belém – Fábrica 

das Artes 
15 janeiro

Três É Demais - Segunda Dose  
 Teatro Sá da Bandeira, Porto 

26 e 27 janeiro

Babar 
 Centro Cultural de Belém 

– Black Box 
26 e 27 março

Última Hora
 Teatro Maria Matos, Lisboa, 

a partir de 13 janeiro

Xutos & Pontapés com orquestra 
filarmónica portuguesa 

 Pavilhão Rosa Mota, Porto 
14 janeiro

Concerto Carolina Deslandes 
 Coliseu dos Recreios, Lisboa, 

e Coliseu do Porto 
20, 21 (LX), 22 e 23 janeiro (PT) 

Concerto Bryan Adams 
 Multiusos de Gondomar e Altice 

Arena, Lisboa 
29 e 30 janeiro, respetivamente

Concerto Pedro Abrunhosa 
 Teatro das Figuras, Faro

12 fevereiro 
 Pavilhão Rosa Mota, Porto 

11 março 
 Campo Pequeno, Lisboa 

25 março

Festival ID No Limits 
 Centro de Congressos do Estoril

25 e 26 fevereiro

Concerto Fernando Daniel 
 Coliseu dos Recreios, Lisboa 

27 fevereiro

Concerto The Script
 Campo Pequeno, Lisboa, 

19 março

Tremor Festival 
 Ilha de São Miguel, Açores, 

5 a 9 abril

Concerto Eagles Of Death Metal  
 Coliseu dos Recreios, Lisboa, 

22 abril

Festival Dream Theater 
 Campo Pequeno, Lisboa, 

29 abril

MÚSICA
Concerto Scorpions  

 Altice Arena, Lisboa 
10 maio

Concerto Shawn Mendes 
 Altice Arena, Lisboa 

18 maio

Concerto Miguel Araújo 
 Super Bock Arena, Porto 

21 maio

North Music Festival 
 Alfândega do Porto 

26 a 28 maio

Concerto Guns N’ Roses 
 Passeio Marítimo de Algés, Oeiras 

4 junho

Concerto Dua Lipa 
 Altice Fórum de Braga e Altice Arena, 

Lisboa 
5 e 6 junho, respetivamente

Concerto Aerosmith 
 Altice Arena, Lisboa 

8 junho

NOS Primavera Sound
 Parque da Cidade, Porto 

9 a 11 junho

Electric Daisy Festival
 Praia da Rocha, Portimão 

17 a 19 junho

Rock in Rio Lisboa
 Parque da Bela Vista 

18, 19, 25 e 26 junho

Sumol Summer Fest
 Ericeira Camping 

1 e 2 julho

EDP Cool Jazz
 Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 

2, 21, 23, 27 e 30 julho

NOS Alive
 Passeio Marítimo de Algés, Oeiras 

6 a 8 julho
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2022 está já a um palmo de distância. 
Depois de um ano com eventos cancelados ou adiados, já só queremos 

sair de casa e aproveitar os concertos, feiras, teatros, tudo e mais 
alguma coisa, ou pelo menos aquilo que a carteira permitir. Fizemos 

uma lista dos eventos previstos para o próximo ano para poderes ir na 
companhia de amigos, família, cara-metade ou, se preferires, sozinh@.

Texto: Fernanda Reis Fotos: Adobe Stock/ Divulgação

ESPETÁCULOS
O Quebra-Nozes - Russian Classical 
Ballet 

 Coliseus dos Recreios, Lisboa 
8 janeiro

Roots
 Teatro Tivoli BBVA, Lisboa 

2 abril

Boom Festival
 Idanha-a-Nova 

27 a 29 julho

Jimmy Carr
 Terribly Funny. Coliseu dos Recreios, 

Lisboa 
21 setembro

Super Bock Super Rock
 Herdade do Cabeço da Flauta, Meco 

14 a 16 julho

MEO Marés Vivas 
 Vila Nova de Gaia, 

15 a 17 julho

Summer Opening
 Parque Santa Catarina, Funchal, 

Madeira 
15, 16, 22 e 23 julho

FMM Sines 
 Sines e Porto Covo 

22 a 30 julho

MEO Sudoeste 
 Zambujeira do Mar 

2 a 6 agosto

NEOPOP 
 Viana do Castelo 

10 a 13 agosto

O Sol da Caparica 
 Parque Urbano da Costa da Caparica 

11 a 14 agosto

Festival Bons Sons 
 Cem Soldos, Tomar 

12 a 15 agosto

Festival EDP Vilar dos Mouros 
 Vilar dos Mouros

Dias 25 a 27 agosto

Concerto Russ 
 Altice Arena, Lisboa 

29 setembro

Concerto Diogo Piçarra 
 Altice Arena, Lisboa 

1 outubro

Corrida Fim da Europa
 Sintra 

30 janeiro

Volta ao Algarve em Bicicleta
 Algarve 

16 a 20 fevereiro

MEO Pro Portugal Suf 
 Praia de Supertubos, Peniche 

3 a 13 março

Ride Across Portugal 
 Portugal

15 a 22 março

Lisbon Eco Marathon
 Partida e chegada no Parque 

Eduardo VII 
8 maio

Volta a Portugal em Bicicleta 
 Portugal

10 a 21 agosto

Thinking Football Summit 
 Super Bock Arena – Pavilhão Rosa 

Mota, Porto 
18 a 20 novembro

DESPORTO

#

OUTROS
Trienal de Arquitetura de Lisboa 

 Lisboa
29 setembro a 4 dezembro

Lisboa Games Week - Feira de 
videojogos

 FIL -  Feira Internacional de Lisboa 
17 e 20 de novembro
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